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RESUMO 
 

Este trabalho é resultante de estudos realizados durante o Mestrado Profissional em Gestão e 

Tecnologias Aplicadas a Educação (Gestec) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) / 

Grupo de Pesquisa em Gestão, Trabalho e Educação e do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios (Gepet) e teve por 

objetivo propor estratégia de ação que oriente o processo de profissionalização dos 

professores alfabetizadores de Mata de São João – BA, a partir da obrigatoriedade da oferta 

do Ensino Fundamental de nove anos no Município. A metodologia utilizada foi pautada na 

abordagem qualitativa, cujos dados foram produzidos a partir de pesquisa documental e 

pesquisa aplicada. Em campo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professoras 

alfabetizadoras do Município de Mata de São João – BA, onde também foram reunidos 

documentos importantes à compreensão do tema. A análise dos dados produzidos na pesquisa 

foi realizada a partir do cotejamento de resultados obtidos junto aos sujeitos investigados e a 

análise de documentos oficiais, embasados na literatura revisada sobre a temática. A análise 

pretendeu ancorar-se na perspectiva teórico-metodológica de matriz marxista, 

fundamentando-se no materialismo histórico-dialético (MHD). Os resultados apontaram que 

as professoras alfabetizadoras do Município de Mata de São João – BA estão envolvidas com 

o seu fazer docente na sala de aula e, para tanto, realizam diferentes processos formativos com 

vistas a aprimorar suas aulas e o seu conhecimento sobre as necessidades de exercício da 

profissão (profissionalidade), sem, entretanto, perceberem aspectos atinentes ao 

desenvolvimento da carreira docente e lutas corporativas (profissionalismo) importantes à 

profissionalização dos professores alfabetizadores. Os resultados da pesquisa permitiram a 

elaboração de um Plano de Atualização Formativa para os Professores Alfabetizadores do 

Município de Mata de São João – BA, que implique na constante profissionalização das 

professoras alfabetizadoras, a partir das demandas trazidas pelos sujeitos da pesquisa, tendo 

em vista a sua realidade. 

 

 

Palavras-chave: Profissionalização. Profissão Docente. Alfabetização. Professores 

Alfabetizadores. Mata de São João-BA. 
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ABSTRACT 

 

This work results from studies conducted during the professional Master's degree in 

management and Applied Technologies Education (GESTEC) of the University of the State 

of Bahia (UNEB)/group of research in Management, Work and Education and the Group of 

studies and Research in Environmental Education, Public Policies and Social Management of 

the Territories (Gepet) and aimed to analyze the professionalization process of the teachers 

literate of Mata de São João – BA, from the mandatory provision of the elementary education 

of nine years in the city. The methodology used was based on the qualitative approach, whose 

data were produced from Documental Research and applied research. In the field, semi-

structured interviews were conducted with literacy teachers from the municipality of Mata de 

São João – BA, where important documents were also gathered to understand the theme. The 

analysis of the data produced in the research was based on the comparison of results obtained 

with the investigated subjects and the analysis of official documents, based on the literature 

reviewed on the subject. The analysis intended to anchor itself in the theoretical-

methodological perspective of the Marxist matrix, based on the Historical-Dialectical 

Materialism (MHD). The results showed that the literacy teachers in the municipality of Mata 

de São João-BA are involved with their teaching in the classroom and, for that, they perform 

different formative processes with a view to improving their classes and their knowledge on 

the needs of exercising the profession (professionality), without, however, realizing aspects 

related to the development of the teaching career and corporate struggles (professionalism) 

important to the professionalization of teachers Literacy Teachers. The results of the research 

allowed the elaboration of a formative intervention plan for literacy teachers in the 

municipality of Mata de São João – BA, which implies the constant professionalization of 

literacy teachers, based on the demands brought by the research subjects in view of their 

reality. 

 

Keywords: Professionalization. Teaching profession. Literacy. Alphabetizing teachers. Mata 

de São João-BA. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Atualização Formativa para professores alfabetizadores do 

Município de Mata de São João – BA é resultado de pesquisa realizada durante o Mestrado 

Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação (Gestec) da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB)/ Grupo de Pesquisa em Gestão, Trabalho e Educação e do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos 

Territórios (Gepet). O Plano apresenta um panorama da profissionalização docente e da 

alfabetização no Brasil, a partir da revisão de literatura e da legislação acerca do tema. A 

pesquisa teve como campo o Município de Mata de São João – BA e como sujeitos os 

professores alfabetizadores da rede municipal de ensino de Mata de São João. 

A educação e a sociedade estão em constante transformação. Neste contexto, o 

professor precisa se sentir apto a assumir a sala de aula, a sua turma, com alunos diferentes 

entre si, com desejos e vontades distintos, mas ao mesmo tempo convergentes. O professor, 

ao escolher a profissão docente, dedica-se à sua profissionalização, por meio de processos 

contínuos de formação e acúmulo de experiência, mas também buscam valorização do seu 

trabalho e da sua carreira profissional. 

O trabalho e a profissão docente experimentaram, ao longo dos anos, mudanças 

significativas. O que outrora fora romantizado, como algo tão somente gratificante e de 

prestígio social, por vezes, visto como um sacerdócio, atualmente é reconhecido como 

profissão e, assim, é objeto de pesquisas. Por muitos anos existiu a crença de que qualquer 

pessoa poderia assumir as responsabilidades de um professor alfabetizador, bastando somente 

o domínio de algum saber para atuar em sala de aula. E, quando se tratava de alfabetização, 

essa ideia era aumentada, pois o julgamento que se fazia é que não há necessidade de se tomar 

o trabalho de um profissional para exercer tal mister. Nas últimas décadas, tais ideias têm sido 

desconstruídas, por meio de mudanças impressas na legislação educacional, as quais 

impactam diretamente na organização do ensino e na formação dos professores 

alfabetizadores. Muitas vezes, estes processos revelam ações que destacam a relevância da 

valorização e da profissionalização docente.  

Neste Plano, destacou-se, especialmente, a profissionalização dos docentes 

alfabetizadores de crianças em escolas municipais de Mata de São João – BA. Assim, ele foi 

construído dispondo como objeto de pesquisa o processo de profissionalização dos 

professores alfabetizadores, a partir da implantação do Ensino Fundamental de nove anos e, 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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consequentemente, do Ciclo de Alfabetização, nos primeiros anos do Ensino Fundamental 

(seis a oito anos) em escolas municipais.  

A pesquisa que deu origem ao presente Plano de Atualização buscou responder à 

seguinte questão problema: Como contribuir no processo de profissionalização dos 

professores alfabetizadores no Município de Mata de São João – BA, a partir da 

obrigatoriedade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos no Município? Desta forma, 

teve como objetivo geral: Propor estratégia de ação que oriente o processo de 

profissionalização dos professores alfabetizadores de Mata de São João – BA, a partir da 

obrigatoriedade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos no Município. Como 

objetivos específicos, visou: Descrever a trajetória dos professores alfabetizadores da rede 

Municipal de Mata de São João - BA; investigar aspectos importantes presentes nos processos 

de profissionalização dos professores alfabetizadores da rede Municipal de Mata de São João 

– BA e elaborar um Plano de Atualização Formativa para professores alfabetizadores da rede 

Municipal de ensino de Mata de São João – BA. 

De abordagem qualitativa, o estudo realizado se apoia na categorização dos conceitos 

mais importantes relacionados às categorias de análise priorizadas (profissionalização de 

professores e alfabetização). O destaque de categorias teóricas neste estudo é considerado 

como algo necessário, pois estas, ao serem ancoradas, durante a análise, nas categorias 

teórico-metodológicas do Materialismo Histórico e Dialético, permitem a extração de 

significados essenciais dos dados produzidos. Esta associação dos dados a um modelo teórico, 

busca a construção de conhecimentos novos sobre a temática pesquisada (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). Para fins de produção dos dados, considerou-se necessária a pesquisa 

aplicada, por ser um tipo de pesquisa que busca solucionar problemas reais. Segundo Gerhardt 

e Silveira (2009), a pesquisa aplicada tem por objetivo, gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos, os quais envolvem verdades e interesses 

locais. 

Este Plano de Atualização Formativa é composto por nove seções, a saber: A 

primeira seção é a apresentação; A segunda é o processo de profissionalização da 

pesquisadora, momento no qual, a pesquisadora traça o seu percurso histórico de 

profissionalização até o presente momento; A terceira seção discorre sobre o Município de 

Mata de São João – BA, lócus desta pesquisa, destacando aspectos sócio–econômicos, 

culturais e educacionais. A quarta seção expõe a metodologia adotada para a pesquisa e 

construção deste Plano de Atualização Formativa; a quinta seção traça a historicidade da 



15 

 

categoria alfabetização ao longo dos anos no Brasil, trazendo os programas de formação para 

os professores alfabetizadores, a alfabetização no Município de Mata de São João – BA e 

apresenta o perfil das professoras alfabetizadoras no Município. A sexta seção aborda a 

categoria profissionalização docente, analisando o trabalho do professor, a historicidade por 

meio da legislação a respeito da valorização docente e o professor em processo de 

profissionalização por meio das subcategorias de análise: desenvolvimento profissional, luta 

sindical e formação; a sétima seção concerne ao Plano de Ação com vistas à Atualização 

Formativa vislumbrada neste plano, para tanto, compõe esta seção a justificativa da proposta, 

ações a serem implementadas, cronograma e orçamento; A oitava seção apresenta os 

resultados esperados; a nona seção versa sobre as considerações finais. 
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2 O PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA PESQUISADORA 

 

O fascínio por ensinar me envolveu desde cedo, contudo foi ajudando crianças por 

meio de reforço escolar, ainda na adolescência que me fez ter certeza do meu destino. Ao 

longo da graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, tive oportunidades 

únicas em sala de aula, tanto com estágios obrigatórios, quanto em estágios não obrigatórios. 

Nos estágios obrigatórios, por estudar no turno noturno, fui agraciada com excelentes turmas 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em escolas municipais regulares nos bairros do 

Cabula e Liberdade, localizadas na capital baiana, que me fizeram crescer tanto 

profissionalmente como pessoalmente. Perceber o carinho que os adultos precisam e 

dispensam àqueles que se dedicam a eles foram aprendizagens de grande valia na minha 

trajetória, entretanto conhecer e atuar, mesmo que em curto período com o Todos Pela 

Alfabetização (TOPA), em uma comunidade carente de Salvador, um bairro, cujo nome é 

“Bairro da Paz”, constituiu-se em uma experiência singular que nunca havia imaginado 

participar, afinal, o grupo de alunos que faziam parte, além de bastante receptivo e amoroso, 

depositou em mim a confiança em poder agregar conhecimentos e, assim, trocamos vivências 

que me permitiram reconhecer muitas necessidades formativas em minha trajetória. Contudo, 

também obtive experiências positivas e inovadoras em escolas privadas que me fizeram 

refletir, significar e ressignificar a minha prática pedagógica. O meu percurso profissional se 

delineia articulado à licenciatura em Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

em paralelo com a atuação como educadora da educação básica, ampliando conhecimentos 

com estágios obrigatórios e a experiência fundamental como Bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

No ano de 2008, ingressei no curso de Licenciatura em Pedagogia na UNEB e desde 

então comecei a estagiar. Os estágios não obrigatórios fortaleceram a minha prática 

pedagógica atual, entretanto foi no ano de 2011, após ter sofrido um acidente, que me 

impossibilitou lecionar temporariamente, que surgiu a abertura do edital para bolsista do 

(PIBID/UNEB) no Departamento de Educação. Me inscrevi, realizei as atividades indicadas e 

obtive a feliz notícia (notícia estaque iria mudar a minha vida): fui aprovada em primeiro 

lugar e comecei a fazer parte de um grupo ímpar do PIBID, coordenado pela professora Ana 

Lago. A partir dos encontros, estudos e atividades do PIBID iniciei, de fato, a minha carreira 

acadêmica, pois o Programa me fez refletir sobre a prática pedagógica que eu adotava até 

aquele momento, podendo, posteriormente, ressignificá-la. Antes do meu ingresso no PIBID, 
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eu não conseguia viver, verdadeiramente, a Universidade e sentir as delícias que é fazer parte 

dela. 

Consegui me constituir professora, pensando na minha prática, analisando as minhas 

aulas, realmente, após o PIBID. Este foi um momento de grandes desafios e aprendizagens, ao 

longo da graduação, pois, além de ampliar um olhar mais apurado a respeito da educação, tive 

nele a oportunidade de conhecer pessoas que agregaram significados expressivos em minha 

vida e carreira, pessoas que carregarei comigo ao longo da vida. 

As experiências, trazidas até aqui, me enriqueceram e me deram subsídio para a 

escrita do trabalho de conclusão de curso que, assim como a perspectiva do PIBID, teve a 

formação de professores como eixo central e estruturante. Estudar e pesquisar a formação dos 

professores nos seus vários aspectos, seja na inicial ou em serviço, passou a ser o meu objeto 

de pesquisa desde a apresentação deste universo por meio do PIBID. Antes de ingressar neste 

Programa, não conseguia perceber o tamanho da importância deste assunto para a educação 

como um todo. Afinal, se há falhas na formação dos professores, estes consequentemente não 

conseguirão formar integralmente os seus alunos. Ensinar, descobrir, construir e reconstruir 

são coisas que me fascinam. Aprecio bastante a formação por não ser algo estático. Acredito 

que cada professor tem o poder de ressignificar o seu trabalho de acordo com as suas 

vivências e as necessidades dos seus alunos, pesquisando sempre a sua prática. 

Não foi só o PIBID que tive o prazer de conhecer, ao longo da minha graduação. 

Pensadora, reflexiva, na tentativa de mudar o mundo, muitos foram os temas de pesquisa que 

sonhei para escrever a minha monografia, entretanto, a formação de professores era algo que 

estava dentro de mim e que não poderia fugir, aliada à alfabetização, outra paixão. Assim, 

quando da elaboração do Projeto de TCC fui apresentada ao Pacto com os Municípios. Na 

oportunidade, me debrucei sobre este Programa, o qual tem a formação de professores como 

um dos seus eixos estruturantes.  

O Pacto (como ficou conhecido) constituiu-se em uma política pública implementada 

pela Secretaria Estadual da Bahia, a partir do ano de 2010, cujo objetivo visava apoiar os 

Municípios baianos para o cumprimento do desafio de alfabetizar crianças, na perspectiva do 

letramento, até os oito anos de idade. Conhecendo a proposta e pesquisando profundamente o 

tema, realizei, sob orientação da professora Célia Tanajura Machado, a pesquisa monográfica 

intitulada: “A Formação dos Professores Alfabetizadores no âmbito do Pacto com os 

Municípios”. Realizei a pesquisa no Município de Lauro de Freitas, localizado na Região 

Metropolitana de Salvador, porquenaquele Município deu-se início às ações do Pacto e nele 
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havia dados mais consolidados, na época, para a análise. Com a realização deste trabalho 

monográfico, desvelei outras possibilidades e modalidades de formação que me fizeram 

acreditar em uma educação com maior qualidade para as nossas crianças. Este Programa, por 

apresentar tantos resultados satisfatórios, aliado ao Programa de Alfabetização na Idade Certa 

(Paic) existente no Estado do Ceará, cuja origem foi anterior e dele originou-se o Pacto, serviu 

de base para a criação, pelo Governo Federal, em 2012, do Programa Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). A implantação deste Programa reforçou aspectos 

apontados nos resultados da minha pesquisa de TCC, de certa maneira, validando-os. 

Em 2012, conclui minha graduação e continuei com outras empreitadas, deixando, 

assim, o PIBID, programa do qual ainda era bolsista naquele ano. Com a bagagem ainda leve 

que carregava, durante a graduação me tornei professora regente de uma creche da rede 

privada de ensino. No ano seguinte à graduação, procurei outra escola, ainda da rede privada, 

na qual aprendi bastante e pude agregar muitas experiências positivas ao meu fazer docente. 

Naquela instituição atuei por três anos, saindo apenas em 2015 para ingressar na rede pública 

de ensino, no Município de Mata de São João - BA. 

Mesmo tendo deixado à Universidade, a mesma não havia saído de mim e continuei 

a pesquisar formação de professores e empreendendo leituras das obras de alguns autores 

contemporâneos como: Libâneo, Selma Garrido Pimenta, Ilma Veiga, Maria Izabel Cunha, 

Cristina Maria D‟Ávila, Antônio Nóvoa, dentre tantos outros, os quais tive a oportunidade de 

ouvir em seminários e palestras. Essas e outras leituras me fizeram refletir e desejar pesquisar 

sobre a minha realidade na rede municipal de educação do Município de Mata de São João-

BA e entender em que contexto da carreira do tornar-se um profissional professor se inseria o 

seu processo de formação – a profissionalização, portanto, de que aqui tratamos –. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO: O VAI E VEM DA PESQUISA 

 

 

O processo investigativo requer muito esforço por parte do pesquisador, além de 

bastante disciplina, pois não é um trabalho fácil, pelo contrário, investigar demanda estudo, 

tempo, reflexão e coerência. Desta forma, o pesquisador precisa estar ciente de todas as etapas 

para que consiga cumprir os objetivos que se propõe da melhor forma possível. 

O objeto desta pesquisa é a profissionalização dos professores alfabetizadores no 

Município de Mata de São João – BA, a partir da obrigatoriedade da ofertado Ensino 

Fundamental de nove anos no Município. Este objeto surgiu mediante a observação da 

realidade local e dele se originou o problema de pesquisa, a saber: Como contribuir no 

processo de profissionalização dos professores alfabetizadores no Município de Mata de São 

João – BA, a partir da obrigatoriedade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos no 

Município? 

O Município de Mata de São João, localizado no Estado da Bahia, faz parte da 

Região Metropolitana de Salvador, que é composta por treze Municípios, sendo eles: 

Camaçari, Candeias, Dias D‟Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São 

João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e 

Vera Cruz.  

FIGURA 1 – MAPA TERRITORIAL DO ESTADO DA BAHIA– DESTAQUE PARA A REGIÃO 

METROPOLITANA DE SALVADOR 

 

 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu (2006)1 

                                                 

1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bahia_MesoMicroMunicip.svg 
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Também conhecida pela sigla RMS, ou grande Salvador, a Região Metropolitana de 

Salvador foi instituída pela primeira vez por Lei Complementar Federal, n
o
14 de 08 de junho 

de 1973, com apenas oito Municípios, sendo acrescidos posteriormente mediante 

emancipação, os Municípios de Dias D‟Ávila em 1985 e Madre de Deus em 1990. Em 2008, 

por meio da Lei Complementar Estadual, n° 30 de 03 de janeiro de 2008, foram inseridos os 

Municípios de Mata de são João e São Sebastião do Passé. Somente em 2009, por meio da Lei 

Complementar Estadual, n° 32 de 22 de janeiro de 2009, o município de Pojuca passa a fazer 

parte da Região Metropolitana de Salvador. 

 

FIGURA 2 – MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

 

 

Fonte: André Koehne (2007)2 

 

Com área territorial de 633,198 Km², densidade demográfica de 63,46hab/Km
2
 e 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em 2010, de 0,668, Mata de São 

João é um Município que possuía população estimada de 46.014, em 2018, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo que, no censo realizado em 2010, 

a população era de 40.183 habitantes. 

                                                 

2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador#/media/Ficheiro:Regi%C3%A3o_M

etropolitana_Salvador.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andr%C3%A9_Koehne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador#/media/Ficheiro:Regi%C3%A3o_Metropolitana_Salvador.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador#/media/Ficheiro:Regi%C3%A3o_Metropolitana_Salvador.png
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Mata de São João é um Município relativamente novo, com apenas 173 anos de 

fundação. Possui divisão territorial bastante peculiar, entre sede, litoral e zona rural. O acesso 

à sede e zona rural é por meio da BA 093, enquanto o acesso ao litoral acontece por meio da 

BA 099. O território do Município de Mata de São João tem limites com os seguintes 

Municípios: Camaçari, Dias D‟Ávila, Pojuca, São Sebastião do Passé, Itanagra e Entre Rios. 

É na sede que mora a maior parte da população. 

 

FIGURA 3 – MAPADA LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO – BAHIA 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

A zona rural do Município é de difícil acesso, pois as vias não são pavimentadas e o 

transporte público é bastante precário. A população que mora na zona rural possui menor 

poder aquisitivo, em relação aos moradores da sede e do litoral, e restrição em serviços 

essenciais, tais como educação. Nela são encontradas escolas com salas multisseriadas e 

postos de saúde com estruturas precárias. 

O litoral matense, localizado na BA 099, compreende desde a Praia do Forte até 

Sauípe, com 28 quilômetros de extensão. É conhecido internacionalmente por seus resorts de 

luxo, suas riquezas naturais (belíssimas praias, rios e cachoeiras). Se valendo desta 

diversidade natural, atrai pessoas de diversas partes do mundo à região. Assim, a principal 

atividade econômica do Município é a indústria do turismo e é nela que maior parte da 
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população local trabalha (especialmente em atividades relacionadas ao comércio e à prestação 

de serviços). 

 

FIGURA 4 – MAPA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO – BAHIA 

 

 

Fonte: Conder 

 

Na Praia do Forte, há pontos turísticos bastante apreciados, tais quais: a Reserva 

Sapiranga, o Castelo Garcia D‟ Ávila, os projetos “Tamar” e “Baleia Jubarte”, possuindo 

estes últimos, a finalidade de proteger e monitorar espécies marinhas: o Projeto Tamar tem 

por objetivo desenvolver estudos e proteger as tartarugas marinhas brasileiras, enquanto o 

Projeto “Baleia Jubarte” busca monitorar os registros destas baleias no litoral baiano. 

Com muitas belezas naturais e um polo de turismo nato, o litoral conta, ainda, com o 

Parque Municipal Klauss Peters e o Eco Parque Sauípe, que, assim como a Reserva 

Sapiranga, busca a preservação ambiental. 

No que concerne ao atendimento dos serviços educacionais, o Município de Mata de 

São João, em relação aos indicadores de qualidade nacionais, tem obtido resultados elevados e 

ascendentes ao longo dos anos. Em 2005, primeiro ano de medição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), pelo Ministério da Educação (MEC) pôde-se 

verificar, nas séries iniciais, que as escolas do Município obtiveram, como nota de partida, o 

valor de 2,5, em uma escala de 0 a 10. No ano de 2007, a meta esperada era 2,5, e as escolas 

do Município superaram a meta e atingiram os 3,0 pontos da escala. Desde então, o IDEB das 

escolas Município nos anos iniciais está em constante crescimento, sempre superando a meta 

prevista para cada ano. Conforme demonstrado na Tabela 1, no ano de 2011, as escolas do 
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Município alcançaram a meta prevista para o ano de 2021, estando, portanto, avançando 

significativamente, em relação aos resultados esperados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, objeto desta pesquisa, para a oferta de educação que realiza. 

 

TABELA 1 –IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS ENTRE 2005/2021 PARA AS ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO – BA 

 

ANOS Ideb Observado Metas Projetadas 

2005 2.5 
 

2007 3.0 2.5 

2009 4.3 2.9 

2011 4.8 3.3 

2013 5.0 3.6 

2015 5.1 3.9 

2017 5.7 4.2 

2019 0 4.5 

2021 0 4.8 
Fonte: MEC/INEP 

 

Os dados da Tabela 1, quando submetidos ao cálculo de linha de tendência, com o 

intuito de avaliar projeções futuras para o IDEB que pode alcançar o Município revela-se 

bastante alvissareiro, conforme se pode verificar no Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 –IDEB DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO – BA, COM ANÁLISE DE 

TENDÊNCIA LINEAR, A PARTIR DOS RESULTADOS OBSERVADOS ENTRE 2005 E 2017 E ANÁLISE 

COMPARATIVA COM AS METAS ESPERADAS PARA O PERÍODO 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Segundo o IBGE, no ano de 2010, habitavam 10.562 mil crianças e adolescentes 

menores de quinze anos em Mata de São João, compreendendo 26,28% da população total. 

No que concerne à população entre 5 e 9 anos era de 8,87%. Desde quantitativo, ainda de 

acordo com o IBGE2010, apenas 1,94% das crianças e adolescentes estavam fora do ambiente 

escolar. No ano de 2015, a taxa de matrículas no Ensino Fundamental alcançou o número de 

8.595 para 447 docentes. (BRASIL, 2017). 

Em 2010, conforme pode ser identificado no Gráfico 2, a proporção de crianças entre 

5 e 6 anos na escola era de 96,20%, quantidade maior do que na Bahia, que era de 93,41% e 

do que no Brasil, que era de 91,12%.  

 

GRÁFICO 2 –FLUXO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO – BA, POR FAIXA ETÁRIA 

EM 2010 

 

 

Fonte: PME Mata de São João 

 

No intuito de garantir à universalização do ensino e que todas as crianças em idade 

escolar pudessem frequentar a escola, na tentativa de cumprir metas do PNE 2014/2024, 

incorporadas ao PME, foram construídas novas escolas no Município. Assim, atualmente, 

Mata de São João-BA possui 27 escolas municipais que ofertam o Ensino Fundamental, de 

acordo com o censo escolar realizado em 2018, sendo que, “20 funcionam em tempo integral, 

enquanto 7 ainda funcionam em tempo parcial” (M.S.F. coordenadora da alfabetização, 

2018). O Município possui 23 escolas de Ensino Fundamental localizadas na zona urbana e 4 

na zona rural. Compreende a zona urbana, a sede e o litoral. Na sede estão localizadas 9 

escolas em tempo integral e 3 em tempo parcial e no litoral, 8 escolas em tempo integral e 
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3em tempo parcial, atendendo ao total 6.453 alunos. A zona rural possui 3 escolas em tempo 

integral e 1 em tempo parcial, possuindo 735 alunos matriculados. 

 

TABELA 2 – NÚMERO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO 

JOÃO – BA, POR LOCALIZAÇÃO, TIPO DE OFERTA E NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2019)  

 

Com relação ao ano de 2015, 2018 apresentou uma redução de 1.407 matrículas para 

o Ensino Fundamental, mesmo com a construção de novas escolas no Município. Entretanto, 

conforme tabela 2,é possível verificar que, cerca de 74% do total das escolas funcionam 

atualmente em tempo integral, cumprindo assim metas estabelecidas no PNE 2014/2024 e 

PME 2015/2025. 

 

TABELA 3 – NÚMERO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO 

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO EM 2018 

 

Total 
Educação Infantil Ensino Fundamental 

Total Creche 
Pré-

Escola 
Total 

Anos 

Iniciais 
Anos 

Finais 

550 122 50 82 428 234 238 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica (INEP, 2019) 

 

Assim como houve redução nas taxas de matrículas no ano de 2018, o número de 

docentes do Ensino Fundamental no Município de Mata de São João também demonstrou 

decréscimo com relação ao ano de 2015, ano em que possuía 447 docentes. Em 2018, 

buscando atender os 7.188 alunos matriculados no Ensino Fundamental, o Município de Mata 

de São João, de acordo com a sinopse estatística da educação básica, contou com 428 

professores, sendo, 234 atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Neste quantitativo, 

constam também os sujeitos desta pesquisa. 

O Município de Mata de São João – BA demonstra preocupação com a educação da 

sua população, na medida em que os indicadores de qualidade nacionais apresentam dados 

Localização 
Fundamental Nº 

alunos Integral Parcial 

Urbana 17 6 6.453 

Rural 3 1 735 

Total 20 7 7.188 



26 

 

positivos, especialmente no que tange ao Ensino Fundamental. Seguindo orientações do PNE 

2014/2024, incorporadas ao PME 2015/2015, ampliando o número de escolas no Município, 

assim como o tempo de permanência das crianças na escola. Todavia é importante ressaltar a 

necessidade da continuação de ampliação de construção de escolas para atender a demanda 

populacional, assim como a contratação de novos professores efetivos para a Rede Municipal 

de Educação. 

Por se tratar de uma pesquisa científica, Minayo (2009) chama atenção para duas 

vertentes a que o labor científico se dedica: “numa, elabora suas teorias, seus métodos, seus 

princípios e estabelece seus resultados; noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas 

vias e encaminha-se para certas direções privilegiadas”. (MINAYO, 2009, p. 11 e 12). Desse 

modo, o pesquisador deve sempre estar atento aos caminhos a que a pesquisa o leva, sem 

esquecer o foco central a ser pesquisado. 

 

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a 

teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do 

conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, 

sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). (MINAYO, 2009, p. 14). 

 

O conceito de metodologia trazido por Minayo abrange três perspectivas da pesquisa: 

o método, ou seja, o caminho que o pesquisador utilizará para desenvolver a sua pesquisa; as 

técnicas ou instrumentos de coleta de dados e análise da realidade observada pelo 

pesquisador, buscando a essência do objeto que está sendo investigado; e a experiência do 

pesquisador que, com sabedoria, utilizará da teoria, do método e das técnicas de pesquisa com 

criatividade, a fim de conhecer a estrutura e dinâmica do objeto de pesquisa. 

Segundo Netto (2011), o objetivo do pesquisador é apreender a essência do objeto, 

ou seja, a estrutura e a dinâmica e, por isso, afirma que o método de pesquisa é aquele que: 

 

propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a 

essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isto é:capturando a sua 

estrutura e dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a sua 

síntese, o pesquisador a reproduz, no plano do pensamento; mediante a 

pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a 

essência do objeto que investigou. (NETTO, 2011, p. 22.). 

 

Partindo desse pressuposto, o método adotado para essa pesquisa é qualitativo, de 

natureza histórico-dialética, por buscar propor estratégia de ação que oriente o processo de 

profissionalização dos professores alfabetizadores do Município de Mata de São João – Bahia, 
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em um determinado momento histórico, ou seja, a partir do momento no qual existe a 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental de nove anos. 

A pesquisa qualitativa se constitui em uma construção cíclica, portanto, não acaba 

em si mesma. Minayo (2001) explana sucintamente acerca da pesquisa qualitativa, 

observando que esse tipo de pesquisa busca responder a questões muito particulares, desta 

forma: 

 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 

21, 22). 

 

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados produzidos em forma de palavras 

ou imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação contêm citações feitas 

com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem transcrições 

de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e 

outros registros oficiais. (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Por buscar solucionar um problema real da sociedade, na qual está em constantes 

transformações, essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa aplicada, na qual, o 

pesquisador precisa conhecer e investigar o local a ser pesquisado para propor uma solução 

para o problema que apresenta. Como pesquisa aplicada, esta não pode ser neutra, 

demandando maior esforço por parte do sujeito pesquisador. 

 

O papel do sujeito é essencialmente ativo: precisamente para apreender não a 

aparência ou forma dada ao objeto, mas a sua essência, a sua estrutura e a 

sua dinâmica (mais exatamente: para aprendê-lo como um processo), o 

sujeito deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, criticá-

los, revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação (NETTO, 

2011, p. 25). 

 

A partir da definição do papel do sujeito que investiga, ou seja, do pesquisador; ele 

precisa conhecer, tanto a teoria do que pesquisa, quanto a realidade, para que consiga 

apreender a essência, estrutura e dinâmica do objeto e poder analisá-las. O método de 

pesquisa precisa ser coerente com o objeto e objetivos da pesquisa, caso contrário, o 

pesquisador, mesmo comprometido com a pesquisa, não conseguirá, a rigor, recolher os dados 

necessários para uma análise profunda e crítica da realidade que lhe é apontada. 
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Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem da 

realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento 

operado pelo sujeito): começa-se “pelo real e pelo concreto”, que aparecem 

como dados; pela análise, um e outro elementos são abstraídos e, 

progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a 

abstrações que remetam a determinações as mais simples. (NETTO, 2011, 

p.42). 

 

Netto (2011) afirma que, de acordo com Marx, é preciso conhecer o complexo para 

compreender o simples, ou seja, deve-se partir da realidade histórica atual, para compreender 

o passado, pois, ainda conforme o autor, “somente quando uma forma mais complexa se 

desenvolve e é conhecida é que se pode compreender inteiramente o menos complexo – é o 

presente, pois, que esclarece o passado”(NETTO, 2011, p. 48). E isto deve ser levado em 

consideração pelo pesquisador que adota tal método de análise da pesquisa. 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que, na investigação qualitativa, o investigador, ou 

seja, o pesquisador é o principal instrumento na busca por dados no ambiente natural a ser 

investigado. Em se tratando de pesquisa qualitativa, é importante saber que o processo do 

trabalho científico acontece em três fases: a exploratória, o trabalho de campo e a análise dos 

dados. 

A fase exploratória é o momento no qual o pesquisador constrói o projeto de 

pesquisa e decide quais serão os procedimentos necessários para entrar no campo de pesquisa. 

Segundo Minayo (2009), é neste momento que se define e delimita o objeto do estudo, assim 

como se desenvolve a pesquisa de forma teórica e metodológica. Na fase exploratória foram 

realizadas pesquisas documentais e teóricas. Considera-se pesquisa documental a análise dos 

documentos do Governo Federal encontrados no site do Planalto e Ministério da Educação: 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61, 5.692/71 e 9394/96; Constituição 

Federal de 1988; Lei 9424/96 (Fundef); os Planos Nacionais de Educação 2001/2011 e 

2014/2024; as Resoluções 01/2003, 01/2010, 04/2010, 07/2010, do Conselho Nacional de 

Educação / Câmara da Educação Básica; Lei da Antecipação 11.114/2005; Lei 11.494/2007 

(Fundeb); As Resoluções 05/2015e 02/2017 do Conselho Nacional de Educação / Conselho 

Pleno; Lei 13.415/2017 (Base Nacional Comum Curricular). No site da Prefeitura de Mata de 

São João foram analisados o Plano Municipal de Educação em vigência (2015/2025) e Plano 

de Carreira dos professores municipais. Esses documentos foram analisados na perspectiva de 

encontrar as categorias: profissionalização docente, tendo em vista as suas subcategorias 
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desenvolvimento profissional, luta sindical e formação, e alfabetização a partir da 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental de nove anos. 

Na pesquisa teórica, foram considerados diferentes autores de matriz marxista ou de 

discurso voltado para a valorização do trabalhador, neste caso específico, trabalhador 

professor, discutindo as categorias de profissionalização e alfabetização. Foram realizadas 

buscas nas bases de informações da Scielo, Google Acadêmico e Domínio Público, 

inicialmente com busca de categorias aproximadas, como Alfabetização, Valorização docente, 

Profissionalidade, Profissionalismo, Profissionalização, Professoralidade. No decorrer das 

buscas, as palavras-chaves, ora eram colocadas separadamente, ora em conjunto. O critério 

utilizado para inclusão e exclusão dos trabalhos encontrados foi a aproximação com o tema, a 

partir da leitura de títulos e resumos. Desta forma, surgiu os seguintes resultados: Com a 

palavra-chave alfabetização foram encontrados 489 artigos, destes foi selecionado apenas um 

documento. Em seguida, à palavra Alfabetização foi agregada a palavra Professor. Assim 

foram encontrados oito documentos. Contudo, após a leitura dos resumos, o resultado 

encontrado indicou o mesmo texto que havia sido selecionado na busca anterior. Continuando 

o trabalho, foi iniciada a pesquisa com os termos Profissionalização docente. Desta foram 

encontrados cinquenta e nove trabalhos, dentre eles apenas dois foram selecionados, 

inicialmente. Quando as buscas foram realizadas com a utilização do termo Professoralidade, 

tão somente um resultado foi obtido, que, entretanto, não condizia com a proposta desta 

pesquisa. Para as palavras-chave Profissionalismo docente, foram encontrados quatorze 

resultados, sendo selecionados apenas três. Das buscas com a palavra Professionalidade 

resultaram 27 documentos, sendo, deles, selecionados dois documentos, dentre os quais um 

havia aparecido na busca anterior. Após leitura minuciosa dos sete documentos encontrados, 

três foram excluídos por não ter relação com a pesquisa e quatro foram selecionados como 

elegíveis para iniciar os estudos sobre a temática. 

Porém, os quatro documentos encontrados demonstraram ser insuficientes para 

subsidiar a pesquisa. A fim de ampliar o universo de documentos a serem utilizados neste 

estudo, uma nova busca foi iniciada a partir de autores citados nas referências bibliográficas 

dos artigos encontrados inicialmente. De tudo o quanto se conseguiu reunir até o momento, 

ressalta-se que não foi encontrado qualquer documento que aborde a profissionalização dos 

professores alfabetizadores. Observa-se, também, que quando se pesquisa a palavra-chave 

Alfabetização, são poucos documentos que se referem ao professor. Por outro lado, quando se 

pesquisa a palavra-chave profissionalismo docente, os documentos encontrados a ela se 
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referem de forma genérica, ou seja, as discussões tratam de qualquer ou de todos os 

professores ao mesmo tempo, sem especificar níveis, etapas e/ou modalidades em que atuam. 

Da experiência de busca de referências anteriores que pudessem contribuir para uma 

revisão de literatura sobre a temática deste estudo, foi possível concluir que a pesquisa teórica 

não é uma atividade fácil, mas a persistência e a ampliação do leque de fontes de pesquisa 

possibilitam o acesso a importantes estudos. Neste estudo, em se tratando da temática da 

profissionalização, depois das buscas nas bases de informações e bibliotecas, foram 

selecionados os seguintes documentos (Livros e Artigos): Enguita (1991), Nóvoa (1992) e 

(1999), Alarcão (1998), Veiga e Araújo (1998), Perrenoud (2001), Antunes (2003), Lüdke e 

Boing (2004), Moreira e Candau (2005), Campos (2007), Marx (2008), Nuñez e Ramalho 

(2008), Shiroma e Evangelista (2010), Gouveia e Ferraz (2013), Oliveira (2013), Tardif 

(2013), Tello e Almeida (2014), Coelho e Pereira (2017) e Ferreira (2017). No que tange à 

categoria Alfabetização, foram selecionados: Freire (1989) e (1997), Ferreiro (1999), Santos e 

Vieira (2006), Goulart (2007), Simonetti e Queiroz (2011), Oliveira (2011) e Reimann (2015). 

A segunda fase da pesquisa consiste no trabalho de campo, momento no qual o 

pesquisador, com o embasamento construído na fase exploratória, vai a campo para produzir 

os dados necessários, com a finalidade de confirmar ou refutar as suas hipóteses. Para Minayo 

(2009, p. 26), essa fase “combina instrumentos de observação, entrevistas ou outras 

modalidades de comunicação e interlocução com o pesquisador, levantamento de material 

documental e outros”.Com objetivos específicos definidos, o pesquisador reúne as condições 

iniciais para definir os instrumentos necessários para empreender a busca das informações de 

que precisa.  

 

Nesse processo, os instrumentos e também as técnicas de pesquisa são os 

mais variados, desde a análise documental até as formas mais diversas de 

observação, recolha de dados, quantificação etc. Esses instrumentos e 

técnicas são meios de que se vale o pesquisador para „apoderar-se da 

matéria‟, mas não devem ser identificadas como método: instrumentos e 

técnicas similares podem servir „e de fato servem‟, em escala variada, a 

concepções metodológicas diferentes (NETTO, 2011, p. 26). 

 

O campo empírico pesquisado, em se tratando de local, foi o Município de Mata de 

São João – BA, entre sede e litoral. O estudo não logrou alcançar dentre os sujeitos, 

professoras que atuam na zona rural do Município. Neste estudo, foram utilizadas diferentes 

técnicas para a produção das informações. Inicialmente, aprofundou-se a pesquisa documental 

em sites do governo federal (Leis, Portarias, Resoluções, Pareceres), com referências à 



31 

 

Programas de Alfabetização, Formação de Professores Alfabetizadores, Valorização de 

Profissionais de Educação etc.; dados estatísticos sobre a oferta da educação no Município de 

Mata de São João, além de dados coletados junto à secretaria municipal de educação de Mata 

de São João, sobre a organização da oferta educacional no Município, professores 

alfabetizadores, etc. Tais dados foram reunidos com o objetivo de investigar aspectos 

importantes presentes nos processos de profissionalização dos professores alfabetizadores 

instituídos pelo Governo, assim como traçar historicamente o processo de alfabetização no 

Brasil ao longo dos anos. 

Com o intuito de investigar aspectos administrativos e pedagógicos implicados no 

processo de profissionalização dos professores alfabetizadores da rede Municipal de Mata de 

São João– BA e compreender a trajetória desses professores, foi aplicado um questionário, 

que, de acordo com Gil (1999, p. 128), é uma “técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc”. Como sujeito privilegiado para responder ao questionário, destacou-se a 

coordenadora municipal do ciclo de alfabetização.  

Ainda na busca por investigar aspectos importantes presentes nos processos de 

profissionalização dos professores alfabetizadores da rede Municipal de Mata de São João – 

BA, desta feita, o cotidiano dos professores alfabetizadores, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas. Esse tipo de entrevista possui o caráter espontâneo de uma conversa 

informal, a qual apresenta “uma série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem 

prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento” 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). 

As respostas trazidas pelo questionário aplicado à coordenadora do ciclo de 

alfabetização do Município, possibilitaram identificar que, em Mata de São João existem 26 

professoras que atuam nas classes de alfabetização do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Destas, foram selecionadas, inicialmente, para as entrevistas, seis professoras, sendo três do 

litoral e três da sede; consideradas os sujeitos protagonistas deste estudo. Os critérios 

utilizados para a escolha das professoras a serem entrevistadas partiram, primeiro, do 

pressuposto de serem professoras atuantes nas classes de alfabetização do primeiro ano do 

Ensino Fundamental. O segundo critério está relacionado ao fato destas professoras serem 

concursadas e/ou possuírem estabilidade no cargo como professoras da rede municipal de 
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ensino. E o terceiro, mas não menos importante, levou em consideração o tempo de docência 

das professoras nas classes de alfabetização no Município. 

Após identificar as seis professoras alfabetizadoras, que lecionavam nas classes de 

primeiro ano, três da sede e três do litoral, foi realizado um contato com elas para marcar as 

entrevistas. Neste momento, apenas uma professora disse, claramente, que não tinha interesse 

em participar, mas as outras aceitaram e marcaram a entrevista. Na busca em convencer os 

sujeitos da pesquisa, por muito tempo, foram utilizados diferentes meios e estratégias, 

especialmente para aquelas, que afirmavam não ter tempo, pudessem participar, flexibilizando 

horários e locais para os encontros. Contudo, ainda assim, não houve sucesso com todas as 

professoras pretendidas. Em cima da hora, parte das professoras que marcaram as entrevistas 

se recusou a participar do estudo, mesmo conhecendo o projeto de pesquisa, compreendendo a 

sua importância para a educação e para a educação municipal e com a garantia de que a 

participação delas na pesquisa não lhes traria riscos ou danos (a elas ou às suas carreiras 

profissionais) e que suas identidades seriam preservadas. Neste aspecto, a maior dificuldade 

foi, em especial, advinda das professoras alfabetizadoras que lecionam no litoral do 

Município, o que foi surpreendente, pois apenas uma professora alfabetizadora declinou ao 

convite assim que recebeu, enquanto as outras, de início aceitaram participar, entretanto, 

mesmo cientes da importância desta pesquisa e que suas identidades seriam preservadas, após 

algumas tentativas, ainda sem negativas, as professoras diziam não ter disponibilidade para 

participar, mesmo com todas as possibilidades criadas pela pesquisadora. 

Com todas as negativas iniciais, o trabalho planejado teve que ser revisto. Após 

retomar os critérios, decidiu-se por abrir o escopo da investigação para professoras 

alfabetizadores que lecionam em classes de primeiro e segundo ano. Depois de muita 

insistência, finalmente, quatro professoras alfabetizadoras aceitaram participar das entrevistas, 

reduzindo o número de sujeitos previstos de seis para quatro professoras alfabetizadoras. 

Assim, foram entrevistadas duas professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental e outras 

duas do segundo ano.  

As entrevistas com essas professoras foram tão inspiradoras, que fizeram com que 

outras duas professoras, que não eram alfabetizadoras, também quisessem fazer parte da 

pesquisa. Entretanto, as duas não tinham perfis atinentes aos objetivos desta pesquisa, por este 

motivo, as suas entrevistas não foram realizadas. 

A terceira fase da pesquisa refere-se à etapa em que o pesquisador se dedica a 

desvendar a essência dos dados encontrados durante a análise dos documentos e a aplicação 
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dos instrumentos, em campo, junto aos sujeitos pesquisados. Nesta fase, faz-se necessário que 

o pesquisador compreenda os dados produzidos pela pesquisa e os analise, de forma a os 

valorizar, compreender e interpretar criticamente, realizando o exercício dialético. Frigotto 

(2010) acredita que “a dialética situa-se, então, no plano da realidade, no plano histórico, sob 

forma de trama de relações contraditória, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento 

e transformação dos fatos” (FRIGOTTO, 2010. p. 82). Corroborando com Frigotto (2010), 

Gamboa (2010) considera que as pesquisas crítico-dialéticas também possuem características 

de mudança da realidade, pois: 

 

Questionam fundamentalmente a visão estática da realidade implícita nas 

abordagens anteriores. [...] Em sua postura marcadamente crítica expressa a 

pretensão de desvendar, mais que o “conflito de interpretações”, o conflito 

dos interesses. “Essas pesquisas manifestam um “interesse transformador” 

das situações ou fenômenos estudados, resguardando sua dimensão sempre 

histórica e desvendando suas possibilidades de mudanças”. (GAMBOA, 

2010, p. 107-108). 

 

A perspectiva marxista histórico-dialética permite que o pesquisador observe a 

realidade e a interprete no campo das ideias, para depois voltar à realidade e modificá-la, de 

acordo com o que lhe foi apresentado, mas também por meio do que não estava explícito, por 

isso é necessário um olhar atento e apurado sempre ao longo da pesquisa. 

Antes de adentrarmos na análise dos dados produzidos, faz-se importante apontar 

que todo o processo de produção de dados para este estudo pautou-se, inicialmente, em 

categorias teóricas de análise. A respeito das categorias, Netto (2011) afirma que: 

 

As categorias [...] são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são 

categorias ontológicas); mediante procedimentos intelectivos (basicamente, 

mediante a abstração), o pesquisador as reproduz teoricamente (e, assim, 

também pertencem a ordem do pensamento – são categorias reflexivas). Por 

isso mesmo, tanto real quanto teoricamente, as categorias são históricas e 

transitórias (NETTO, 2011, p. 46). 

 

Os dados neste estudo foram analisados a partir da definição de categorias de análise, 

após idas e vindas, da teoria aos dados e vice-versa (FRANCO, 2005). Aqui, as categorias de 

análise foram, portanto, pré-definidas, seguindo o “modelo misto”, no qual as “categorias são 

selecionadas no início, mas o pesquisador se permite modificá-las em função do que a análise 

aportar”. (LAVILLE; DIONNE. 1999, p.219).Nesta pesquisa, destacam-se, como categorias 

teóricas na análise dos dados profissionalização docente e alfabetização. A categoria 
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“profissionalização docente” foi desdobrada nas subcategorias desenvolvimento profissional, 

luta sindical e formação. 

Ainda que com categorias e subcategorias pré-definidas, de acordo com Netto 

(2011), o ato de analisar é muito profundo e intenso; é o momento no qual o pesquisador 

abstrai o sentido do objeto que pesquisa. Netto (2011) conceitua abstração como sendo “a 

capacidade intelectiva que permite extrair de uma contextualidade determinada (de uma 

totalidade) um elemento, isolá-lo, examiná-lo; é um procedimento intelectual sem o qual é 

inviável” (NETTO, 2011, p. 44). O processo de abstração possibilitado pela análise minuciosa 

do objeto. 

 

[...] retira do elemento abstraído as suas determinações mais concretas, até 

atingir “determinações as mais simples”. Nesse nível, o elemento abstraído 

torna-se “abstrato” – precisamente o que não é na totalidade de que foi 

extraído: nela, ele se concretiza porquanto está saturado de “muitas 

determinações”. (NETTO, 2011, p. 44). 

 

A análise dos dados precisa, portanto, ser realizada de forma minuciosa, sendo que o 

pesquisador deverá ser fidedigno ao que os sujeitos da pesquisa indicaram na produção dos 

dados. Ao caracterizarem a análise dos dados, Bogdan e Biklen (1994) afirmam que esse 

processo é como um funil, no qual: 

 

As coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais 

fechadas e específicas no extremo. O investigador qualitativo planeja utilizar 

parte do estudo para perceber quais são as questões mais importantes. Não 

presume que se sabe o suficiente para recolher as questões importantes antes 

de efectuar a investigação. (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 

Na perspectiva marxista histórico-dialética, a análise dos dados produzidos não 

separa a teoria do método, entendidos, assim, como uma totalidade complexa. O objeto 

estudado, neste caso a profissionalização dos professores alfabetizadores, é representado no 

real. Assim é necessário que o pesquisador possua pensamento dialético que o possibilite 

compreender o movimento do real. Neste sentido, ele precisa considerar o contexto histórico 

em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos, realidade esta que se apresenta sempre 

dialética e contraditória. Por isto, consideram-se categorias metodológicas para a análise dos 

dados produzidos: totalidade, mediação, dialética, historicidade e movimento.  
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A totalidade consiste em compreender as partes para um todo complexo, pois é 

impossível compreender as partes isoladas, assim como não se pode compreender o todo, sem 

conhecer as partes. 

 

Na totalidade, cada realidade e cada esfera dela são uma totalidade de 

determinações, de contradições atuais ou superadas. Cada esfera da realidade 

está aberta para todas as relações e dentro de uma ação recíproca com todas 

as esferas do real. Mas a totalidade sem contradições é vazia e inerte, 

exatamente porque a riqueza do real, isto é, sua contraditoriedade, é 

escamoteada, para só se levarem em conta aqueles fatos que se enquadram 

dentro de princípios estipulados a priori. A consideração da totalidade sem 

as contradições leva a colocar a coerência acima da contradição. Nesse caso, 

o objeto de conhecimento ganha em coesão e coerência, em detrimento, 

porém, do que há de conflituoso nele. E o privilegiamento da contradição 

revela a qualidade dialética da totalidade. (CURY, 1985, p. 35). 

 

As partes do todo, de acordo com Cury, são as contradições, o que faz a realidade ser 

dialética e complexa. É importante ressaltar que todas as categorias se entrelaçam, pois, na 

sociedade, assim como na categoria totalidade, as partes fazem conexões, não são isoladas, 

mas ao contrário. Ainda de acordo com Cury, deve-se ter em conta a necessidade da categoria 

mediação, a qual 

 

[...] deve ser ao mesmo tempo relativa ao real e ao pensamento. Enquanto 

relativa ao real, procura captar um fenômeno ao conjunto de suas relações 

com os demais fenômenos e no conjunto das manifestações daquela 

realidade de que ele é um fenômeno mais ou menos essencial. [...]A história 

é o mundo das mediações. E a história, enquanto movimento do próprio real, 

implica o movimento das mediações. Assim, elas são históricas, e, nesse 

sentido, superáveis e relativas. Enquanto relativas ao pensamento, permitem 

a não petrificação do mesmo, porque o pensar referido ao real se integra no 

movimento do próprio real. (CURY, 1985, p.43). 

 

Esse movimento do real e do pensamento são as contradições, assim a categoria de 

análise movimento é eivada de contradição. Sem as contradições não haveria o movimento de 

mudança, pois, é no movimento de busca da superação das contradições que ocorrem as 

transformações. 

 

A contradição é destruidora, mas também criadora, já que se obriga à 

superação, pois a contradição é intolerável. Os contrários em luta e 

movimento buscam a superação da contradição, superando-se a si próprios. 

Na superação, a solução da contradição aparece enriquecida e reconquistada 

em nova unidade de nível superior. Cada coisa é uma totalidade de 

movimentos e de momentos e elementos provenientes de suas relações, de 

sua gênese e de sua abertura. (CURY, 1985, p.30). 
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As categorias metodológicas de análise na perspectiva marxista histórico-dialética 

refletem a sociedade que se apresenta em constante movimento de transformação, com suas 

contradições e totalidades. Nesse sentido, essas categorias são adequadas para esta pesquisa, 

que investiga a educação com suas diversas nuances e contradições, que se apresenta dialética 

e histórica por natureza, auxiliando, assim, a compreender a realidade e, assim, analisá-la. 

Dessa forma, após os dados serem reunidos, o desafio foi realizar as análises, na 

perspectiva marxista histórico-dialética, a qual levou a um movimento de reflexão da 

realidade empírica e a um movimento do real, reproduzido pelas respostas ao questionário e 

às entrevistas e desde então, para a interpretação no plano ideal, com o auxílio das teorias e 

documentos analisados, anteriormente. Ao confrontar o material produzido junto sujeitos 

investigados, com documentos e referenciais analisados, elaborou-se uma proposta de plano 

de atualização formativa, destinada aos professores alfabetizadores da rede Municipal de 

Mata de São João – BA, composta por nove seções: A primeira seção diz respeito a 

apresentação; A segunda é o processo de profissionalização da pesquisadora; A terceira seção 

discorre sobre o Município de Mata de São João – BA, lócus desta pesquisa. A quarta seção 

expõe a metodologia adotada para a pesquisa e construção deste Plano de Atualização 

Formativa; a quinta seção traça a historicidade da categoria alfabetização ao longo dos anos 

no Brasil, trazendo os programas de formação para os professores alfabetizadores, a 

alfabetização no Município de Mata de São João – BA e apresenta o perfil das professoras 

alfabetizadoras no Município. A sexta seção aborda a categoria profissionalização docente, 

analisando o trabalho do professor, a historicidade por meio da legislação a respeito da 

valorização docente e o professor em processo de profissionalização por meio das 

subcategorias de análise: desenvolvimento profissional, luta sindical e formação; a sétima 

seção concerne ao Plano de Ação com vistas à Atualização Formativa vislumbrada neste 

plano, para tanto, compõe esta seção a justificativa da proposta, ações a serem implementadas, 

cronograma e orçamento; A oitava seção apresenta os resultados esperados; a nona seção 

versa sobre as considerações finais. 
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4 CAMINHOS DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Alfabetizar não é uma tarefa fácil. Assim como, para o educando aprender a ler e 

escrever, desvendar o mundo das palavras, se constitui um desafio. Nesta perspectiva, Paulo 

Freire compreende que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela” (FREIRE, 1989, p. 9). 

Entendendo a alfabetização como um ato político, este não deve ser mecânico, 

tampouco sem sentido, desconectado da realidade do aluno. Neste sentido, os caminhos da 

alfabetização no Brasil estão sendo marcados por legislação tendo em vista o acesso à 

alfabetização. 

As alterações trazidas para a LDB 9.394/96 entre os anos de 2005 a 2010 e as 

regulamentações complementares exaradas pelo Conselho Nacional de Educação trazem 

como inovador para a educação brasileira, a partir de então, um novo modo de pensar e 

organizar a alfabetização de crianças e torna, consequentemente, a alfabetização com um 

dever do Estado. 

Nesse sentido, para incluir as crianças de seis anos de idade nas escolas de Ensino 

Fundamental e, nesse nível de ensino, incluir o processo de alfabetização, Municípios, 

Estados e Distrito Federal precisaram organizar uma nova arquitetura para a oferta dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Entretanto, o Ensino Fundamental de 9anos, regulamentado 

pela Lei 11.274/06, ainda é alvo de muitos debates no âmbito educacional. Mesmo tendo se 

passado mais de uma década da sua implementação, ainda é muito recente e algumas leis e 

resoluções do Conselho Nacional de Educação modificam ou corroboram com as diretrizes 

para este nível da Educação Básica. Os documentos legais que norteiam esse caminho são: A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96; a Lei 11.274/06; Plano 

Nacional de Educação (PNE 2014/2024); as Resoluções Conselho Nacional de Educação / 

Conselho de Educação Básica (CNE/CEB) 4 e 7 de 2010 e a Base Nacional Comum 

Curricular BNCC (Resolução Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno 2 de 2017). 

Durante 25 anos ficou estabelecido o Ensino Fundamental de oito anos e não houve 

uma nova Lei educacional que pudesse modificar esse quadro. Com a publicação da LBD 

9.394/96 apareceram indícios de que se pudesse ampliar a Educação Básica, porém não foi 

dessa vez que aconteceu a ampliação, pois a primeira redação da nova LDB, aprovada em 20 

de dezembro de 1996, no Art. 32 determinava: “O Ensino Fundamental, com duração mínima 

de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública.” E, assim, ficou estabelecido até o ano 

de 2006, quando a LDB 9394/96 foi alterada pela Lei 11.274/06, atribuindo uma nova redação 
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ao Art. 32, que passou a vigorar com os seguintes termos: “O Ensino Fundamental 

obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 

(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,”. Todavia, para que esse 

aumento da obrigatoriedade de anos de escolaridade no Ensino Fundamental viesse a 

acontecer, vários artigos e incisos da LDB 9.394/96 precisaram ser revistos e, de certa forma, 

analisados com a finalidade de entender esse percurso histórico que o Ensino Fundamental e 

mais especificamente a alfabetização percorreram ao longo dos anos, ou seja, a partir da 

publicação da LDB 9.394/96 até a implementação do Ensino Fundamental de 9 anos. 

A LDB 9.394/96 alterou, dentre outras coisas, a carga horária das atividades 

escolares que passou a ser, conforme Art.24, “[...] de oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver”. Essa alteração demonstra a preocupação com o tempo destinado às 

crianças na escola. Outro artigo que também evidencia o interesse em manter as crianças na 

escola por mais tempo é o Art. 34, o qual defende que “[...] a jornada escolar no Ensino 

Fundamental incluirá, pelo menos, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo, 

progressivamente, ampliado o período de permanência na escola". O§ 2º do mesmo Artigo, 

descreve que "o Ensino Fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino". Essa preocupação é bastante importante para o futuro e 

desenvolvimento das crianças. A LDB aponta que a extensão da permanência na escola é 

progressiva, mas não determina um início e tampouco um prazo final para que isso aconteça, 

ou se essa ação abrangerá todas as escolas, deixa a critério dos sistemas de ensino, maior 

permanência ou não das crianças na escola. Nos casos de escola em tempo integral, o período 

que a criança fica na escola é ampliado de quatro para sete horas, como estabelecido também 

na LDB Artigo 31. 

O PNE 2014/2024, em contrapartida a LDB, que não determina um prazo para que 

aconteça maior permanência das crianças na escola, estabelece como Meta 6 "oferecer 

educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da educação básica". 

Para alcançar essa meta, nove estratégias foram traçadas, dentre as quais, a primeira estratégia 

preza por 

 

6.1. promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública 

em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe 
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a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, com a 

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. 

(BRASIL, 2014). 

 

A última estratégia, 6.9, demonstra cuidado com o que as crianças farão na escola, na 

medida em que considera "adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos 

na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais", ou seja, esse tempo a mais na escola deve ser 

significativo para as crianças, usufruindo de outras possibilidades com atividades 

diferenciadas. 

Ora, em se tratando da alfabetização, até o ano de 2006, antes da alteração da LDB 

9.394/96, a escolarização da educação básica não contemplava uma preocupação explícita 

com o processo de alfabetizar. Até então, a tarefa de ensinar a ler e escrever era atribuída à 

Educação Infantil, a qual, em larga medida, era ofertada pela iniciativa privada e, grande parte 

das crianças, filhas dos trabalhadores assalariados, não tinha acesso a esse nível de ensino, por 

não se configurar como oferta obrigatória para todos. É facilmente constatada, na LBD 

9.394/96, a falta da obrigatoriedade da Educação Infantil. A Lei 9.394/96 possui três artigos 

referentes a esse nível de ensino, os quais: 1) se refere à finalidade da Educação Infantil; 2) 

determina os locais onde essa educação deve ser ofertada e a faixa etária;e 3) define como 

deve ser realizada a avaliação. Em momento algum, até o ano de 2009, quando da Emenda 

Constitucional 59 (EC 59), não havia na legislação brasileira indícios que pudessem explicitar 

a obrigatoriedade da Educação Infantil. A partir da EC 59, que altera o Art. 208 da 

Constituição Federal, o dever do Estado com a educação deve ser efetivado mediante a 

garantia de: “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”, até o ano de 2016, o que inclui a segunda etapa da Educação Infantil, 

comumente conhecida como pré-escola, que vai dos quatro aos cinco anos de idade. Por ser 

lei maior, a EC 59 altera compulsoriamente a LDB 9.394/96. 

Nos últimos 18anos, houve avanços significativos nos debates sobre a educação e a 

aprovação da Lei 10.172/01, o PNE 2001/2011, revela parte das conquistas na área, ainda que 

a versão aprovada tenha sido a proposta do executivo, que aproveitou muito pouco da 

“Proposta da Sociedade Brasileira
3
” para o PNE. Entretanto, no que tange à Educação 

                                                 

3
Bolmann (2010). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/02.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/02.pdf
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Infantil, o PNE 2001/2011 traz um importante diagnóstico oficial com dados referentes à 

educação e quanto ao seu processo histórico.  De acordo com este diagnóstico: 

 

No Brasil, a educação das crianças menores de 7 anos tem uma história de 

cento e cinquenta anos. Seu crescimento, no entanto, deu-se principalmente a 

partir dos anos 70 deste século e foi mais acelerado até 1993. Em 1998, 

estava presente em 5.320 Municípios, que correspondem a 96,6% do total. A 

mobilização de organizações da sociedade civil, decisões políticas e 

programas governamentais têm sido meios eficazes de expansão das 

matrículas e de aumento da consciência social sobre o direito, a importância 

e a necessidade da Educação Infantil. (BRASIL, 2001). 

 

Vale ressaltar que, até a aprovação do Plano Nacional de Educação 2001/2011, era 

somente obrigatório e gratuito o Ensino Fundamental de oito anos, ofertado à população de 

sete a quatorze anos. A aprovação do Plano Nacional apontou uma mudança de concepção da 

educação, pois sinalizou para a necessidade urgente de se corrigir a distorção idade/série, por 

meio da seguinte estratégia: “[...] mantendo-se o atual número de vagas, ampliar o ensino 

obrigatório para nove séries, com início aos seis anos de idade”. O PNE2001/2011, 

certamente, foi um marco no sentido de apontar a necessidade de correção do fluxo escolar, 

em relação à idade/série. Entretanto mostrou-se falho no sentido de manter o atual número de 

vagas, pois não previu o aumento da demanda, não se comprometendo no atendimento de 

toda a população.  

Em se tratando da Educação Infantil, diferentemente da LDB 9.394/96, o PNE 

2001/2011se baseou na Constituição Federal (Art. 208, IV) para afirmar que “a Educação 

Infantil é um direito de toda criança e uma obrigação do Estado”. Nesses termos, o PNE 

2001/2011, ao estabelecer diretrizes para a Educação Infantil, determinou que: 

 

A criança não está obrigada a frequentar uma instituição de Educação 

Infantil, mas sempre que sua família deseje ou necessite, o Poder Público 

tem o dever de atendê-la. Em vista daquele direito e dos efeitos positivos da 

Educação Infantil sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, já 

constatado por muitas pesquisas, o atendimento de qualquer criança num 

estabelecimento de Educação Infantil é uma das mais sábias estratégias de 

desenvolvimento humano, de formação da inteligência e da personalidade, 

com reflexos positivos sobre todo o processo de aprendizagem posterior. Por 

isso, no mundo inteiro, esse segmento da educação vem crescendo 

significativamente e vem sendo recomendado por organismos e conferências 

internacionais. (BRASIL, 2001). 

 

No que concerne à Educação Infantil no PNE 2001/2011, percebe-se um avanço, em 

relação à LDB 9.394/96, principalmente, nos debates e discussões internacionais acerca da 
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educação para crianças pequenas. O Plano visava ainda o desenvolvimento considerável nesse 

nível de ensino, deixando a entender que, se esse for realizado de forma plena, quando 

chegarem os alunos à alfabetização, estarão bastante desenvolvidos e será muito mais fácil a 

sua aprendizagem e desenvolvimento nos anos posteriores de escolarização. 

O PNE 2001/2011 também indicou como uma das metas para a Educação Infantil, a 

extinção das “classes de alfabetização incorporando imediatamente as crianças no Ensino 

Fundamental” e matriculando, também, “naquele nível todas as crianças de 7 anos ou mais 

que se encontrem na Educação Infantil”. Essa meta indica o acesso das crianças das classes 

populares na escola pública a partir dos seis anos de idade. Consequentemente, o PNE traz 

consigo inúmeras evidências de que as crianças, a partir dos seis anos de idade, não ficarão 

mais nas classes de Educação Infantil, mas seguirão para o Ensino Fundamental, 

alfabetizando-se nesse nível de ensino, de forma obrigatória e não facultativa. Assim, em se 

tratando do Ensino Fundamental, o PNE apontou na meta dois a ampliação “para 9 anos a 

duração do Ensino Fundamental obrigatório com início aos 6 anos de idade, à medida que for 

sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos”. 

O PNE 2014/2024, dando continuidade as metas e estratégias estabelecidas no PNE 

2001/2011, em se tratando da Educação Infantil, atribuiu como primeira meta "universalizar, 

até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e 

ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta 

por cento das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE", demonstrando, 

dessa forma, cuidado com a oferta e garantia da Educação Infantil para os filhos das classes 

trabalhadoras, avanços expressivos e recentes na educação brasileira. 

Após a publicação do PNE 2001/2011,em 16 de maio de 2005, foi publicada a Lei 

11.114/2005, que sinalizou explicitamente o ingresso das crianças a partir dos 6anos de idade 

no Ensino Fundamental, como previsto no Art. 6, que definia como “dever dos pais ou 

responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no Ensino 

Fundamental". Entretanto essa lei não regulamentava as alterações a serem introduzidas no 

Ensino Fundamental de nove anos, em função desta mudança, tratava apenas da matrícula 

para as crianças com seis anos de idade no Ensino Fundamental que ainda se configurava 

obrigatório somente em oito anos. Sendo assim, a Lei 11.114/2005 estabelecia, no seu Art. 32, 

que “o Ensino Fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública a partir dos seis anos” tinha como objetivo a formação básica do cidadão. 
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Ao perceber que a Lei 11.114/2005 não respondia às necessidades da organização 

escolar, por não regulamentar o Ensino Fundamental para nove anos, em menos de um ano, o 

art. 32 da LDB 9.394/96 foi novamente alterado, com a aprovação da Lei 11.274, datada 

de6fevereiro de 2006, instituindo a obrigatoriedade de oferta do: “Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade”.  

Dada a obrigatoriedade da oferta da educação às crianças a partir dos seis anos de 

idade, as escolas brasileiras tiveram, até o ano de 2010, para se organizar e atender às crianças 

de seis 6anos de idade completos até 31 de março do ano vigente, nas classes de primeiro ano, 

fazendo com que essa idade deixasse de fazer parte da Educação Infantil e fizesse parte do 

Ensino Fundamental. Assim estabelece a Lei 11.274/2006, no Art. 5: “Os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade para o 

Ensino Fundamental”. Dessa maneira, todas as escolas de Ensino Fundamental no país, 

depois de 2010, passou a ofertar, compulsoriamente, vagas para os alunos de seis anos nas 

classes de primeiro ano. 

A partir de 2006, com a alteração da LDB 9.394/1996, as escolas tiveram que se 

adequar à nova realidade. Para isso, tiveram que levar em consideração a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação, Res. CNE/CEB 01, de 14 de janeiro de 2010, que define 

diretrizes operacionais para a implementação do Ensino Fundamental de nove anos, e, 

especialmente o § 1º do Art. 4, que institui: 

 

As escolas de Ensino Fundamental e seus respectivos sistemas de ensino que 

matricularam crianças que completaram 6 (seis) anos de idade após a data 

em que se iniciou o ano letivo devem, em caráter excepcional, dar 

prosseguimento ao percurso educacional dessas crianças, adotando medidas 

especiais de acompanhamento e avaliação do seu desenvolvimento global 

(BRASIL, 2010). 

 

Essa medida tomada pelo CNE/CEB 01/2010 serviu para adequar o Ensino 

Fundamental, por, na época, ainda se encontrar em transição entre o ensino obrigatório de oito 

para nove anos. Entretanto, além desses casos citados como excepcionais e que a escola terá 

que observar e manter medidas especiais, era dever da escola, em que essa criança estivesse 

matriculada, fazer um acompanhamento por meio de avaliações do desenvolvimento global 

desta criança não apenas no seu ingresso a escola, mas em toda a sua vida escolar. 

Outra medida, vista como excepcional, encontra-se instituída pelo § 2º do Art. 4, da 

Res. CNE/CEB 01/2010, que determina que “as crianças de 5 (cinco) anos de idade, 

independentemente do mês do seu aniversário, que no seu percurso educacional estiveram 
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matriculadas e frequentaram por mais de 2 (dois) anos a Pré-Escola, poderão, em caráter 

excepcional, no ano de 2010, prosseguir no seu percurso para o Ensino Fundamental”. Essa 

medida aconteceu somente no ano de 2010 com o objetivo de adequar e uniformizar as 

classes, em especial, a classe de primeiro ano, com crianças de 6anos. 

A Res. CNE/CEB 4/2010, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica, na seção que trata sobre o Ensino Fundamental, Art. 24, afirma que os 

objetivos da “formação básica das crianças, definidos para a Educação Infantil, prolongam-se 

durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente no primeiro ano [...]”. Assim, 

os primeiros três anos do Ensino Fundamental de nove anos darão maior ênfase ao processo 

de alfabetização, como pode ser verificado no Art. 24, § 2º, da Resolução 4/2010, o qual 

indica o “foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos”. Ao longo deste 

ciclo, os alunos são acompanhados, preferencialmente pelo mesmo professor, para que este 

perceba as fragilidades na aprendizagem das crianças e consiga ajudá-las a avançar a partir de 

intervenções assertivas. 

O PNE 2014/2024, estabelece, como segunda meta: "universalizar o Ensino 

Fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo 

menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PNE". Com essa meta, é possível perceber que o Plano Nacional 

anterior não conseguiu contemplar que cem por cento das crianças na faixa etária entre seis a 

quatorze anos concluíssem o Ensino Fundamental, demonstrando, com o novo Plano, 

preocupação com relação a essa população, conforme Figura 5. 

 

FIGURA 5 – RESULTADO PARA A META 2A, ALCANÇADO PELO BRASIL, BAHIA E MATA DE SÃO 

JOÃO ATÉ O ANO DE 2019 

 

 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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 Na tentativa de garantir que a segunda meta do PNE 2014/2024 seja alcançada, 

foram elaboradas treze estratégias, dentre as quais, a segunda refere-se ao que segue: "pactuar 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente de 

que trata o § 5º do art. 7º desta lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do Ensino 

Fundamental". 

A Resolução CNE/CP nº 2/2017, que institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e 

respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica, em seu artigo 11, reitera sobre a 

necessidade de continuidade na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 

nos processos de ensino aprendizagem, afirmando que: 

 

Art. 11. A BNCC dos anos iniciais do Ensino Fundamental aponta para a 

necessária articulação com as experiências vividas na Educação Infantil, 

prevendo progressiva sistematização dessas experiências quanto ao 

desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas formas de 

ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, refutá-las, de 

elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. 

(BRASIL, 2017). 

 

Assim fica estabelecida, em lei, a necessidade de articulação das experiências 

vivenciadas ao longo da Educação Infantil, tendo em vista que o primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental de nove anos tem o foco na alfabetização. Esse ciclo é composto pelos três anos 

iniciais do Ensino Fundamental. De acordo com a Res. CNE/CEB 7/2010, Art. 30, ao longo 

desses três anos, devem ser assegurados à criança, dentre outros aspectos: “a alfabetização e o 

letramento” e “a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo 

de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental”, 

particularmente, “na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro”. Nesse sentido, há uma preocupação com a continuidade da aprendizagem da 

criança, seja por meio de conhecimentos aprendidos na Educação Infantil, para aquelas 

crianças que a ela tiveram acesso, seja pelas aprendizagens adquiridas fora da escola e no 

primeiro ano de escolarização. 

Contudo é preciso ter um olhar atento com relação ao Ensino Fundamental de 9 anos. 

É sabido que, historicamente, a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 

gera conflitos nas crianças, por ser vista e tratada como uma ruptura entre dois estágios do 

desenvolvimento da criança, mas essa transição não precisa ser vista, nem tida dessa maneira. 
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Goulart (2007, p. 87) chama atenção para a importância da tomada de consciência sobre a 

necessidade de que, para a criança, não haja “rupturas na passagem da Educação Infantil para 

o Ensino Fundamental, mas que haja continuidade dos processos de aprendizagem”. 

Conseguimos perceber esses cuidados na redação da Res. CNE/CEB 7/2010, posto em 

prática, a criança certamente conseguirá se desenvolver e aprender com maior facilidade e 

sem muitos conflitos. Ciente da complexidade do processo de alfabetização e dos prejuízos 

que podem causar a retenção dos alunos e a repetência, os conselheiros do CNE fizeram 

registrar no Art. 30, § 1º, da Res. CNE/CEB 7/2010, que: 

 

Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, 

fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo 

sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os 

alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

(BRASIL, 2010). 

 

Contudo, de acordo com a LBD, artigo 32, § 1º "é facultado aos sistemas de ensino 

desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos”. Entretanto, o PNE 2014/2024 estabelece como 

Meta 5 "alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental", o que se configura como primeiro ciclo do Ensino Fundamental. A Res. 

2/2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, mais 

recentemente, indica no seu Artigo 12 que 

 

[...] para atender o disposto no Inciso I do artigo 32 da LDB, no primeiro e 

no segundo ano de Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, de modo que se garanta aos estudantes a apropriação do 

sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com 

complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento 

da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem 

como o significado e o uso das quatro operações matemáticas. (BRASIL, 

2017). 

 

Este dispositivo pode permitir o entendimento de uma redução no número de anos do 

Ciclo de Alfabetização, de três para dois anos, o que aligeira a alfabetização. Até o momento, 

não há indicações do Conselho Nacional de Educação sobre alterações ao previsto na 

Resolução CNE/CEB 07/2010, anteriormente referenciada, no que diz respeito a “considerar 

os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo 

sequencial não passível de interrupção”, devendo, portanto, os sistemas de ensino reunirem as 
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duas orientações, ou seja, considerar o Ciclo de Alfabetização nos três anos inicias, sem 

reprovação entre eles e, ao mesmo tempo, imprimir maior foco na alfabetização nos dois 

primeiros anos. 

Entretanto, para que isso de fato aconteça, várias questões estão subjacentes, dentre 

elas o compromisso da comunidade escolar com as mudanças correntes na Educação Básica. 

Em concordância ao estabelecido na Res. CNE/CEB 4/2010, a Res. CNE/CEB 7/2010 chama 

atenção para o compromisso da comunidade escolar e para o apoio da família, durante os 

primeiros anos do Ensino Fundamental, afirmando, no Art. 27, § 1º, que é preciso,  

 

[...] adotar as providências necessárias para que a operacionalização do 

princípio da continuidade não seja traduzida como “promoção automática” 

de alunos de um ano, série ou ciclo para o seguinte, e para que o combate à 

repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e a 

aprendizagem (BRASIL, 2010). 

 

Visto que a Res. CNE/CEB 7/2010 prevê que o princípio de continuidade isto pode 

acarretar uma tradução falaciosa como a da “promoção automática”. Para que tal não ocorra, é 

fundamental que governos e unidades escolares adotem dispositivos para que a oferta de 

educação para as crianças nos primeiros anos do Ensino Fundamental, incluindo aqui o 

processo de alfabetização, não se torne desacreditada pela população, por evidenciar um 

descompromisso por parte dos docentes com o ensino/aprendizagem. 

 

4.1 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES 

 

Para que o professor consiga ter esse olhar apurado e reflita a sua prática, na 

perspectiva de auxiliar o educando e aprimorar o seu fazer docente, e com o objetivo de 

cumprir as metas do PNE 2014-2024 a respeito da oferta do Ensino Fundamental de nove 

anos e garantia de sucesso escolar das crianças, fazem-se necessárias formações para esses 

professores alfabetizadores. Neste sentido, outros programas foram desenvolvidos pelo 

Ministério da Educação, voltado a esse público específico, dentre eles: Pró-Letramento, que 

também consiste em um programa de formação para os professores alfabetizadores; Pacto 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic); e Mais Alfabetização, este último consiste 

em um “conjunto de programas do Ministério da Educação com o objetivo de combater a 

estagnação dos baixos índices registrados pela Avaliação Nacional da Alfabetização” 

(BRASIL, 2017).  
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Em vistas da mobilização nacional, da necessidade de cumprimento de metas dos 

Planos de Educação e das altas taxas de reprovação e abandono, além das históricas 

deficiências educacionais de oferta de educação básica, no Nordeste, no período de vigência 

do PNE 2001/2010, especialmente no ano de 2004, no Ceará, uma importante Política de 

Alfabetização foi implantada: o Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic). Os efeitos 

vitoriosos desta política estimularam sua reprodução pelo país e deu origem, na Bahia, ao 

Pacto com os Municípios, em 2011. Com objetivos semelhantes aos programas 

implementados, pelo país, mas, mais acertadamente, por aqueles implantados pelos governos 

estaduais do Ceará e da Bahia, o Governo Federal, em 2012, lançou o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). 

Com o objetivo de alcançar as metas traças pelo PNE, no que tange o Ensino 

Fundamental de nove anos, o governo desenvolveu programas com o propósito de capacitar 

os professores com a finalidade de alfabetizar as crianças a partir dos seis até oito anos de 

idade, cumprindo assim, o primeiro ciclo do Ensino Fundamental na idade recomendada. A 

partir da implementação desses programas e da capacitação, atrelados à experiência nas salas 

de alfabetização, os professores, por meio da reflexão/ação se profissionalizam. A 

profissionalização docente acontece, então, em vários espaços e não apenas na sala de aula e 

os programas de formação continuada, atrelados à realidade que o professor vivencia podem 

ser considerados como um espaço de possibilidades para que a profissionalização aconteça. 

Em cumprimento aos dispositivos legais, os sistemas de ensino, compostos por 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios criaram programas de formação com 

participação colaborativa e em caráter de adesão, pois cada ente federado é autônomo na 

busca de melhorias da qualidade da educação, contudo o Ministério da Educação (MEC) está 

em constante observação, avaliação e em busca de soluções para os desafios que se 

apresentam nas redes de ensino. 

Dentre os programas do governo federal, antes da ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos, o MEC desenvolveu o Profa, programa destinado à formação dos professores 

alfabetizadores, com o objetivo de oferecer novas técnicas de alfabetização, originadas de 

estudos realizados por uma rede de educadores de vários países, dentre eles Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky partindo do princípio da psicogênese da língua escrita. O programa é o 

resultado de um processo iniciado com o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

era direcionado para os professores alfabetizadores em serviço, com o seguinte formato: 
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Trata-se de um curso anual de formação, destinado especialmente a 

professores que ensinam a ler e escrever na Educação Infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. O curso 

possui 160 horas, no qual 75% do tempo é trabalhado em grupo e 25% 

individualmente pelo professor, com leituras. Há materiais escritos, como 

apresentação do programa, guia de orientações metodológicas e coletânea de 

textos; e vídeos com 30 programas aglutinados em três módulos: Processo de 

Aprendizagem, Propostas Didáticas 1 e 2. (MENEZES; SANTOS, 2018). 

 

Posteriormente ao Profa, foi criada, em 2004, a Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores com o objetivo contribuir para a melhoria da formação dos 

professores da educação básica dos sistemas públicos de educação e alunos. A atuação do 

MEC nesta rede é de oferecer suporte técnico e financeiro e tem o papel de coordenador do 

desenvolvimento do programa 

 

As instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais que integram 

a Rede Nacional de Formação de professores, produzem materiais de 

orientação para cursos à distância e semipresenciais, com carga horária de 

120 horas. Assim, elas atuam em rede para atender às necessidades e 

demandas do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos sistemas de ensino. 

(BRASIL, 2018). 

 

Os professores que participam da rede são formados nas áreas de alfabetização e 

linguagem; educação matemática e científica; ensino de ciências humanas e sociais; assim 

como em artes e educação física. 

Com relação à estrutura da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, 

estão descritas abaixo as ações dos Centros com o apoio do MEC: 

 

1. Desenvolvimento de programas e cursos de formação continuada de 

professores e gestores para as redes de Educação Infantil e fundamental, a 

distância e semipresenciais, incluindo a elaboração de material didático para 

a formação docente (livros, vídeos, softwares). 

2. Desenvolvimento de projetos de formação de tutores para os programas e 

cursos de formação continuada. 

3. Desenvolvimento de tecnologia educacional para o Ensino Fundamental e 

a gestão de redes e unidades de educação pública.  

4. Associação a instituições de ensino superior e outras organizações para a 

oferta de programas de formação continuada e a implantação de novas 

tecnologias de ensino e gestão em unidades e redes de ensino. (BRASIL, 

2006). 

 

O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores, ofertado 

pelo MEC e tem por finalidade a melhoria da qualidade da aprendizagem em leitura/escrita e 

matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Acontece também em regime de 
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colaboração entre União e entes federados. Por possuir caráter participativo e integrado, 

envolvem o MEC, as universidades da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores e os sistemas de ensino. Podem participar do programa todos os professores que 

estão em exercício, nas séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas públicas. O mesmo 

ocorre na modalidade semipresencial possuindo duração de 120 horas com encontros 

presenciais e atividades individuais com duração de 8 meses. 

 

Os objetivos do Pró-Letramento são: 

 oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries 

iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; 

 propor situações que incentivem a reflexão e a construção do 

conhecimento como processo contínuo de formação docente; 

 desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da 

matemática e da linguagem e de seus processos de ensino e 

aprendizagem; 

 contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação 

continuada; 

 desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo 

Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas 

de Ensino. (BRASIL, 2018). 

 

No Nordeste, duas importantes experiências precisam ser destacadas por se 

aproximarem muito. Assim, destaca-se o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), 

implementado em 2004 no Ceará e um seu coirmão, porque nele teve origem, o Pacto com os 

Municípios, implementado na Bahia, em 2011. Com objetivos semelhantes aos programas 

implementados no Nordeste, o Governo Federal, em 2012, implementou para todos os entes 

federados, Estados e Municípios, que quiseram aderir o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). 

Após a implementação do Ensino Fundamental de 9 anos, com o objetivo de cumprir 

a meta do PNE 2001/2011 de erradicar o analfabetismo, a Bahia optou pelo Pacto com os 

Municípios. O Pacto com os Municípios é uma política pública de alfabetização de crianças 

até 8 anos de idade organizada por iniciativa da Secretaria Estadual de Educação da Bahia 

(SEC), no ano de 2010, a partir da publicação dos dados do IDEB de 2009 e a constatação dos 

grandiosos problemas enfrentados pela educação pública baiana, em função dos altos índices 

de retenção, defasagem idade/série, analfabetismos escolar, funcional e entre jovens, adultos e 

idosos. 

O Pacto surgiu a partir de resultados positivos alcançados no Estado do Ceará no 

IDEB de 2010, com o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), política implantada 
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pela Aprece, principalmente no Município de Sobral. Representantes do Estado da Bahia 

foram até o Município e puderam conhecer e comprovar os resultados divulgados. 

Com base na experiência do Ceará, a Secretaria Estadual de Educação da Bahia 

elaborou uma minuta para um Programa de Alfabetização para o Estado e, antes de lançá-lo, 

publicamente, realizou uma série de reuniões no primeiro semestre de 2011, com empresários, 

reitores das universidades, organizações não governamentais, prefeitos, secretários municipais 

e educadores interessados em várias regiões do Estado para apresentar a proposta do Pacto, 

esclarecendo a intenção, explicando o funcionamento da proposta, sensibilizando gestores e 

avaliando a receptividade da ação pelos gestores municipais e sociedade em geral.  Somente 

em 28 de abril de 2011, o Programa foi lançado pelo governador do estado e contou com a 

adesão imediata de cerca de 200 Municípios, muitos deles tinham os seus gestores presentes 

no ato de lançamento. 

Aos Municípios que aderiram ao Pacto, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia 

fornecia material didático para professores e estudantes do primeiro ano do Ensino 

Fundamental e promoviam a formação dos professores alfabetizadores.  É dever dos 

Municípios parceiros “garantir a participação dos professores alfabetizadores nas atividades 

de formação”, além de “ofertar reforço escolar e a montagem dos cantinhos de leitura, com o 

apoio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que também garante a doação de livros 

infantis” (BAHIA, 2012). 

A coordenadora de formação do Pacto com os Municípios da Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia relatou em entrevista à Avelino (2012) que: 

 

Os Municípios, como entes autônomos, aderem a esse movimento, se 

considerá-lo importante. Acontece também, às vezes, de o Município já ter 

uma política bem definida na direção da garantia da alfabetização para 

crianças de até oito anos de idade e portanto não se constitui como uma 

necessidade para esse Município fazer a adesão ao Programa. Fazer ou não a 

adesão não significa nível de comprometimento do gestor municipal com 

educação (N.A.J., 2012). (AVELINO, 2012). 

 

O Pacto com os Municípios, no Estado da Bahia, se constitui como uma ação 

prioritária no plano de governo e contou com a adesão de 417 Municípios. 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, lançado em 17 de julho de 2012 

pelo Ministério da Educação, é um compromisso formal assumido pelo governo federal com 

os demais entes federados que tem o objetivo de “assegurar que todas as crianças estejam 
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alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental” 

(BRASIL, 2012). 

Na tentativa de garantir a alfabetização na “idade certa”, quatro princípios centrais 

são considerados no desenvolvimento do trabalho pedagógico: 

 

1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino 

sistemático e problematizador; 

2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos 

ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado 

logo no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros 

discursivos de circulação social e a situações de interação em que 

as crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias; 

3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser 

apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, 

escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; 

4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos 

processos de ensino e de aprendizagem. (BRASIL, 2016). 

 

O PNAIC possui características do PAIC, no que tange aos eixos prioritários e do 

Pacto com os Municípios por ter um caráter de adesão, entretanto o MEC argumenta que a 

proposta reúne elementos de diferentes políticas vitoriosas implantada em vários Estados e 

Municípios no país. O PNAIC é uma proposta do governo federal para todos os Estados e 

Municípios. Os Estados e Municípios que aderirem ao PNAIC comprometer-se-ão a: 

 

promover todas as ações necessárias para alcançar o objetivo, incluído a 

mobilização dos atores sociais e políticos e a implementação de programas 

específicos, tais como as ações do Pacto; 

aplicar a Provinha Brasil no início e no final do segundo ano do Ensino 

Fundamental, registrando e analisando estes dados em um sistema específico 

que o INEP disponibilizará a partir de 2013; 

aplicar as avaliações externas que o INEP realizará com os alunos 

concluintes do terceiro ano do Ensino Fundamental, cuja a primeira 

avaliação acontecerá no final de 2014 (BRASIL, 2016). 

 

As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos prioritários de atuação: 

 

Formação continuada dos professores alfabetizadores, com pagamento de 

bolsa de estudos; 

Materiais pedagógicos e literários entregues para cada turma do ciclo de 

alfabetização; 

Avaliações periódicas, incluindo a aplicação e registro dos resultados da 

Provinha Brasil, e uma avaliação externa aplicada pelo INEP ao final do 

ciclo de alfabetização; 

Gestão, controle social e mobilização, apoiados num arranjo institucional 

que reúne todos os atores envolvidos (BRASIL, 2016). 
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São esses quatro pilares que norteiam o PNAIC, na perspectiva pedagógica da 

didática da alfabetização e do letramento, a avaliação sistemática e a gestão do processo, a 

formação continuada dos professores e a avaliação dos resultados alcançados os alunos, se 

constituem como o primeiro passo para que o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa possa 

dá certo, contudo se não houver uma efetiva gestão por parte dos Municípios para articular as 

ações e estratégias do PNAIC, os outros pilares não são exitosos. 

Com o intuito de erradicar o analfabetismo no Município, Mata de São João aderiu 

ao Pacto com os Municípios desde 2011 no estado da Bahia. Em 2012, o Município passou a 

fazer parte do PNAIC, ano de seu lançamento. 

Em 2010, de acordo com o IBGE, a quantidade de pessoas analfabetas no Município 

era de 7.997, o que representava um número pequeno se comparado com a quantidade total de 

habitantes, mesmo assim o Município não se eximiu da responsabilidade de continuar 

alfabetizando e optou por aderir ao Pacto no ano seguinte e logo depois ao PNAIC. 

 

4.2 A ALFABETIZAÇÃO EM MATA DE SÃO JOÃO – BAHIA 

 

O Município de Mata de São João, em concordância ao estabelecido pelas leis que 

regem a educação, organiza a sua estrutura educacional, utilizando-se da Lei Orgânica do 

Município, a qual determina como será mantido o sistema de ensino e as obrigações do 

Município, dentre outras demandas, a alfabetização, afirmando no Art. 202, que “o Município 

assegurará: I – o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, a partir dos seis anos de idade, 

visando propiciar formação básica e comum indispensável a todos; II – o ensino básico para 

os cidadãos analfabetos ou semialfabetizados [...]”. 

Em conformidade com o estabelecido na Lei 11.274/2006, o Município de Mata de 

São João implementou o Ensino Fundamental de nove anos em 2008, ou seja, dois anos antes 

do prazo final. Em decorrência disto e demonstrando preocupação com os processos de 

aprendizagens vivenciados pelas crianças, o Plano Municipal de Educação de Mata de São 

João (2015-2025) (PME) estabelece que: 

 

Na perspectiva da continuidade do processo educativo, o Ensino 

Fundamental terá muito a ganhar se absorver da Educação Infantil a 

necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem, particularmente 

entre as crianças de 6 (seis) a 10 (dez) anos que frequentam as suas classes, 

tornando as aulas menos repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras e 
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levando à participação ativa dos alunos (MATA DE SÃO JOÃO, 2015, p. 

63). 

 

A Resolução CNE/CP Nº 2/2017, que institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular, publicada dois anos após o PME de Mata de São João, reafirma 

o pensamento sobre a continuidade nos processos educacionais, em especial, a alfabetização, 

quando indica a articulação entre os anos iniciais do Ensino Fundamental com as experiências 

vivenciadas pelos alunos na Educação Infantil, conforme apontado anteriormente (BRASIL, 

2017). 

Ainda de acordo com o PME de Mata de São João, para que o Ensino Fundamental 

de nove anos seja efetivo na perspectiva da alfabetização, tendo em vista a continuidade dos 

processos iniciados na Educação Infantil de modo que a criança não tenha prejuízos no seu 

desenvolvimento, os professores deverão participar de formações continuadas, sendo que esta: 

 

[...] abrirá um leque de debates com as instituições sobre a importância da 

ampliação e a efetividade da qualidade do ensino de Nove Anos, através de 

aprofundamento metodológico, garantindo os processos de ensino 

aprendizagem de forma eficiente e eficaz. Oferta a formação das TIC‟S para 

ser utilizada como uma ferramenta pedagógica em sala de aula, embora não 

seja uma realidade que aconteçam em todas as escolas devido a falta de 

acesso a banda larga e escassez de material de multimídia. [sic](MATA DE 

SÃO JOÃO, 2015, p. 65). 

 

Tendo em vista o explicitado a respeito da formação continuada para os professores, 

além de recomendar debates sobre a oferta pelo Município do Ensino Fundamental de nove 

anos e a garantida da aprendizagem, o texto do PME reconhece a deficiência de algumas 

escolas municipais, no que concerne à infraestrutura tecnológica para uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs), ainda que aponte uma formação a professores como 

necessária nesta área. 

O Município de Mata de São João, por meio do PME, compreende a alfabetização, 

assim como a formação e a valorização dos profissionais de educação como desafios 

educacionais. Com a finalidade de garantir a alfabetização, esta foi organizada em ciclo, sob o 

qual compreende a alfabetização sem interrupções em três anos letivos, etapa em que a 

criança deverá aprender a ler e escrever, na perspectiva do letramento em linguagem oral e 

matemática, levando em consideração aspectos sociais e culturais do seu convívio. 

 

Dessa forma, entende-se que a alfabetização dar-se- á nos três anos iniciais 

do Ensino Fundamental com objetivos claros e abordagens distintas para 
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cada ano deste ciclo. Na perspectiva da continuidade do processo de 

alfabetização e letramento com o qual a criança passa a estar mais 

sistematicamente envolvida, não pode sofrer interrupção ao final do primeiro 

ano dessa nova etapa da escolaridade.[sic](MATA DE SÃO JOÃO, 2015, p. 

81). 

 

Em busca de estratégias para a alfabetização de crianças pequenas, o Município de 

Mata de São João, no ano de 2011, em parceria com o Estado da Bahia, aderiu ao Pacto com 

os Municípios. Ação empreendida pelo governo estadual, por meio da Secretaria Estadual de 

Educação, o Pacto implementou um conjunto de compromissos entre Estado e Municípios 

com o objetivo de melhorar os índices da alfabetização nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Foram parte das ações do Pacto: a formação de professores; a distribuição de 

material didático-pedagógico a alunos e professores das redes municipais pactuadas e o apoio 

e monitoramento gerencial das ações do programa pelos técnicos do estado junto às 

secretarias municipais de educação. 

A partir de pesquisas empreendidas no âmbito do Pacto foi possível compreender a 

estrutura organizacional, assim como o eixo estruturante, que possibilitou a construção do 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Formação dos Professores Alfabetizadores no 

âmbito do Pacto com os Munícipios” do curso de Pedagogia na Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), no ano de 2012, sob orientação da professora Dra. Célia Tanajura Machado. 

Como resultado desta pesquisa monográfica, em parceria com a professora Dra. Célia 

Tanajura Machado foram desenvolvidos: um artigo, intitulado: “Os Avanços da Alfabetização 

no Brasil: Um breve histórico”, apresentado no XI Colóquio  Internacional Educação e 

Contemporaneidade (Educon – SE) no ano de 2017 e no ano de 2018, foi publicado um 

capítulo no livro “Educação como Forma de Socialização”, sob o título “ Alfabetização: o 

pacto com os municípios  e a formação dos professores alfabetizadores”.  

Em 2012, o Município aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic). Desta vez, um acordo firmado entre Governo Federal, Estados e Municípios, com a 

finalidade de garantir o direito à alfabetização plena a todas as crianças até os oito anos de 

idade, ou seja, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 

As ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC –

são um conjunto integrado de programas, materiais e referências curriculares 

e pedagógicas que foram disponibilizados pelo Ministério da Educação e que 

contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 

formação continuada dos professores alfabetizadores. Participam do PNAIC, 

todos os professores da rede pública do município que atuam entre o 1º e o 

3º ano do Ensino Fundamental. É oferecida a formação presencial com 
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duração de 2 anos (com carga horária mínima de 120 horas por ano.) Em 

2013, a formação foi dedicada à alfabetização (Leitura e Escrita). Em 2014, 

o foco foi a disciplina de Matemática. Em 2015, será a exploração da 

interdisciplinaridade, integrando os conhecimentos das ciências humanas e 

da natureza ao processo de alfabetização e de ensino da matemática 

elementar. Estes cursos são ministrados pelos chamados Orientadores de 

Estudos, escolhidos entre os próprios professores que deriva de uma 

formação entre pares, a constituição de um aprendizado em rede que será 

apropriado por estados e municípios. (MATA DE SÃO JOÃO, 2015, p. 81-

82). 

 

As ações do Pnaic aconteceram no Município de Mata de São João, concomitante as 

ações do Pacto Bahia, até o ano de 2015. Nos anos seguintes, as ações continuaram 

acontecendo, entretanto, a formação dos professores deixou de acontecer por meio do Pnaic. 

A partir de então, uma série de empresas de consultorias educacionais foram contratadas pelo 

Município e a formação dos professores tomou outras direções, o que ocasionou desestimulo 

por parte das professoras alfabetizadoras. 

Neste ano de 2019,o Município de Mata de São João está realizando a formação 

continuada dos professores do Ciclo de Alfabetização, por meio da Fundação Lemann, 

“principal apoiadora e articuladora da reforma curricular brasileira, participando ativamente 

da construção de um grupo plural que se mobilizou pela criação de uma Base Nacional 

Comum da Educação para o Brasil” (PERONI; CAETANO, p. 346, 2015), e objetiva, com 

isto, melhorar a qualidade do ensino e elevar os índices de alfabetização até o segundo ano do 

Ensino Fundamental, indicando a sua disposição em cumprir o previsto no artigo 12 da Res. 

2/2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Observou-se, ainda neste ano de 2019, que as mudanças ocorridas nas diretrizes de políticas 

no governo federal, cuja Resolução CNE/CP Nº 7/2017 indica o foco nos dois primeiros anos, 

passou a reger a formação dos professores alfabetizadores e as metas para a aferição de 

índices de alfabetização até o segundo ano, também, no Município de Mata de São João. 

 

4.3 QUEM SÃO AS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DE MATA DE SÃO 

JOÃO? 

 

Como é sabido, para ser professor alfabetizador, é necessário se preparar para este 

mister. Mesmo que algumas escolas e redes de ensino admitam profissionais com formação 

em nível básico, o ideal é que esse professor possua, no mínimo, diploma em nível de 

graduação no Curso de Licenciatura em Pedagogia. Acredita-se que, quanto mais o professor 
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estudar e se profissionalizar, maiores alternativas ele levará para a sala de aula, possibilitando, 

assim, aprendizagens significativas neste processo complexo de alfabetizar. 

No Município de Mata de São João, a maiorias das professoras alfabetizadoras são 

do próprio Município, possuindo idade média em torno dos 55 anos de idade. No ano de 

2018, lecionavam 52 professoras nas classes de primeiro e segundo ano, sendo 26 nas classes 

de primeiro ano e o mesmo quantitativo nas classes de segundo ano. Do total de 52 

professoras, apenas quatro não eram efetivas. Das professoras alfabetizadoras, 22 ingressaram 

via concurso público no ano de 2015, último concurso realizado para professores no 

Município. Todas possuem Licenciatura em Pedagogia, sendo que, 19 possuem curso de pós-

graduação lato sensu, mas nenhuma delas cursou pós-graduação stricto sensu (mestrado ou 

doutorado). 

Conforme apontado anteriormente, após aplicados os critérios de classes que atuam, 

vínculo empregatício e maior tempo na alfabetização e contato com as professoras, somente 

quatro alfabetizadoras aceitaram participar deste estudo, sendo duas do primeiro ano e duas 

do segundo ano. Por se tratar de mulheres, professoras, alfabetizadoras, foram utilizados 

pseudônimos inspirados nas heroínas baianas para identificá-las durante a análise. As 

professoras do primeiro ano, foram chamadas de Joana Angélica e Maria Quitéria, enquanto 

às professoras do segundo ano, chamou-se de Ana Néri e Makota Valdina. O roteiro da 

entrevista foi dividido em quatro temas: Ingresso na Docência: Formação inicial; Trabalho 

Pedagógico em Mata de São João; A Formação Continuada; e Processo de Profissionalização. 

As quatro professoras alfabetizadoras entrevistadas possuem muitos anos de 

experiência na profissão. Joana Angélica e Maria Quitéria, ambas professoras de primeiro 

ano, lecionam há mais de 20 anos, tendo ingressando na rede municipal de educação em 2003, 

estando, assim, há 16 anos alfabetizando na rede municipal de ensino de Mata de São João, 

onde ingressaram por concurso público. Por outro lado, as duas professoras alfabetizadoras do 

segundo ano, Makota Valdina (com 34 anos de serviço no Município) e Ana Néri (31 anos de 

serviço na rede municipal), ambas ingressaram no serviço público municipal, sem realizar 

concurso público, ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando o 

concurso público tornou-se obrigatório para a investidura do servidor em cargo ou emprego 

público (Art. 37, inciso II). Entretanto foram posteriormente enquadradas no quadro de 

servidores efetivos da rede municipal de ensino, tornando-se professoras efetivas com os 

mesmos direitos que as demais professoras concursadas. 
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Todas as professoras entrevistadas possuem Curso de Magistério de nível médio e 

cursaram Licenciatura em Pedagogia. Em se tratando de ingresso na docência, Joana Angélica 

(1⁰  ANO, 2019) afirmou que essa escolha inicialmente se deu por falta de opção na cidade, 

pois, na época em que estudava, só existiam duas opções de curso: Contabilidade e 

Magistério. Contudo, a influência do pai e o gosto por ensinar foram fatores prioritários nesta 

escolha, como pode ser verificado a seguir: 

 

Aí, por ser mulher, nosso pai sempre diz: “o quê? Mulher tem que ser 

professora”! Então fui fazer o Magistério, mas na verdade eu já gostava de 

ensinar, porque antes eu já dava banca na escolinha de minha tia. Eu sempre 

gostei disso, aí eu fiz Magistério, depois fui fazendo formação continuada, 

passei no concurso, fiz Pedagogia pela UNEB e agora estou fazendo minha 

pós em alfabetização e letramento. Então é uma área que eu me identifico e 

que eu gosto, que eu ainda faço por prazer e pela necessidade de 

sobrevivência, mas, também, pelo prazer de ensinar e aprender, porque, na 

verdade, a gente aprende mais do que ensina né? Foi isso que me levou a 

essa carreira alfabetizadora, viu? (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Corroborando com Joana Angélica, Ana Néri (2⁰  ANO, 2019) acredita que é 

professora alfabetizadora, também, em parte, pela necessidade.  

 

Bom, no início o que me levou a ser professora alfabetizadora foi, em parte, 

a necessidade. [...] Minha mãe também me incentivou muito a fazer o curso 

de formação para o Magistério, aí quando eu estava na oitava série eu falei 

com o padre que trabalhava na secretaria Paroquial, tinha um salão 

paroquial. Perguntei se o padre deixava eu dar umas aulas ali para as 

crianças, tipo banca, e daí me incentivou a trabalhar com essa questão da 

alfabetização, eu via o quanto era importante a gente alfabetizar crianças, 

chegavam crianças para mim que eram do terceiro ano e que não sabia nem 

assinar o nome, chegavam crianças sem conhecer o alfabeto, traziam 

atividades da escola, o dever de casa de antigamente e só copiava do quadro, 

mas não sabia o que era que tinha escrito, e ali fui começando a alfabetizar 

aquela criança e quando eu chegava no final do ano eu via o quanto era 

importante iniciar com alfabetização, para depois passar para todo aquele 

processo de tirar do quadro, entendeu? Porque copiar do quadro muitos 

copiam, mas não sabem o que estão copiando, nem o porquê, porque não são 

alfabetizados, então foi isso que me levou a trabalhar com alfabetização. 

(ANA NÉRI, 2⁰ ANO, 2019). 

 

As professoras alfabetizadoras entrevistadas atribuíram ter ingressado nesta profissão 

por gostar, por prazer e pela satisfação que esta profissão traz consigo, mesmo com todos os 

desafios enfrentados diariamente, acreditam ter acertado ao escolherem inicialmente o 

Magistério e posteriormente terem continuado na carreira. 
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Durante as entrevistas, as professoras foram indagadas sobre como caracterizam o 

trabalho que realizam em sala de aula nas turmas de alfabetização. Sobre este tema cada 

professora trouxe um aspecto diferente, demonstrando, assim, as várias nuances e 

perspectivas sobre a sua prática. 

 

Eu geralmente tenho uma rotina, porque toda criança precisa de rotina, então 

a partir dessa rotina eu trago aulas diferenciadas, muitas vezes do meu bolso, 

porque muitas vezes, a escola não dá condições de a gente trazer a aula que a 

gente deseja, também tem isso né? Mas assim, a gente cria uma rotina com 

eles porque eles precisam de rotina e a partir dessa rotina a gente trabalha 

com eles com aulas diferenciadas, assim, aulas prazerosas para que eles 

aprendam de forma diferenciada e não para que eles só decorem, mas para 

que eles aprendam e levem isso para o resto da vida deles. (JOANA 

ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Nesta fala, é possível perceber a denúncia feita pela professora em relação à falta de 

recursos materiais na escola, considerados como ideais para desenvolver o trabalho de forma 

lúdica em sala de aula, sendo necessário dispor de recursos pessoais para suprir necessidades 

do dia a dia das aulas de alfabetização. Notou-se, ainda, que esta professora prioriza a rotina, 

fazendo com que o seu aluno aprenda, por meio de acontecimentos diários, além de trazer 

inovações, a fim de que a aprendizagem dos seus alunos seja significativa.  

Maria Quitéria (1⁰  ANO, 2019), também, acredita que é preciso em sala ter “muito 

amor, paciência e dedicação, porque, para essas crianças aprenderem, tem que ter muito amor 

e dedicação, porque senão, não vão a lugar nenhum”. Esta professora afirma aplicar amor e 

dedicação nas suas aulas, na tentativa de fazer com que o seu aluno aprenda. Quanto às 

professoras do segundo ano, elas afirmaram que fazem o seu trabalho da melhor forma 

possível, sendo este muito bom, mesmo enfrentando alguns desafios. 

Quando indagadas sobre os desafios que enfrentam para a realização do seu trabalho, 

três, das quatro professoras, consideram as famílias como um grande desafio: “O Desafio 

maior são os pais, porque não compreendem, na maioria das vezes, os professores. Chegam 

agredindo verbalmente as professoras. Para mim, o desafio maior é esse, os pais das crianças. 

(MARIA QUITÉRIA, 1⁰  ANO, 2019). Este relato evidencia o desrespeito que os 

profissionais estão vivendo, dia após dia, em seu local de trabalho. Esta professora afirma que 

utiliza como alternativa para superar este desafio “a conversa e muita oração, muita fé em 

Deus”. 
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Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019), assim como Ana Néri(2⁰  ANO, 2019) elenca, 

como desafio, dentre outros, a ausência dos pais na escola, como pode ser verificado no relato 

a seguir: 

 

O que mais me dói é a falta de acompanhamento dos pais, porque eles acham 

que, nesta faixa etária, porque eles não têm uma reprovação, porque 

automaticamente eles vão ter que ir para o segundo ano, então eles colocam 

e acabou. Eles não acompanham, eles não percebem que naquela fase eles 

estão se desenvolvendo, estão aprendendo, aí você faz seu trabalho, os que já 

têm facilidade em aprender, você consegue atingir seu objetivo, mas os que 

não têm a gente fica pedindo a Deus que no próximo ano ele desperte. Esse é 

um dos maiores desafios hoje aqui no Município. (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  

ANO, 2019). 

 

Neste relato, Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019) evidencia a má interpretação que 

deriva da indicação feita pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução 

CNE/CEB Nº 7/2010, de que, durante o Ciclo de Alfabetização, os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental sejam compreendidos “como um bloco pedagógico ou um ciclo 

sequencial não passível de interrupção”. Esta “não interrupção” é, equivocadamente, 

compreendida como “não reprovação”, ou seja, o entendimento falacioso de pais e 

comunidade em geral de que, independentemente de os alunos adquirirem as habilidades 

necessárias à alfabetização eles serão beneficiados pela aprovação automática. Tal 

compreensão, de acordo com as professoras alfabetizadoras de Mata de São João, leva à falta 

de compromisso dos pais com a aprendizagem das crianças, por acreditarem que, por não 

serem reprovadas, não existe a necessidade do acompanhamento. Como alternativa para este 

desafio, Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019) revela buscar uma relação aberta com as famílias 

dos alunos alfabetizandos: 

 
[...] eu tenho uma relação muito aberta com a família. Quando tem a 

necessidade de chamar, eu chamo. Quando tem a necessidade, não só de 

chamar para reclamar, mas eu sempre chamo eles para elogiar, porque eu 

acho que levanta a autoestima. Quando eu vejo alguma situação, eu chamo a 

coordenação da escola para ver se a gente consegue achar uma solução, para 

que não precise levar esta situação para fora da escola, porque tem casos que 

podem, sim, ser resolvidos na escola. (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 

2019). 

 

Outros desafios apresentados por esta mesma professora dizem respeito a 

implantação do tempo integral, pois acredita que não foi formulado de acordo com a realidade 

do Município e que as escolas não possuem estrutura física adequada para as crianças de 
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primeiro ano, não dispondo de parque infantil ou área de lazer para as crianças pequenas. 

Quanto à professora Ana Néri (2⁰  ANO, 2019), ela apresenta como desafio, também, a falta 

de material pedagógico, descrevendo a solução que utiliza para enfrentar: 

 

Quando inicia o ano, logo na primeira semana, não tem material, o que eu 

faço: geralmente eu compro uma caixa de lápis, uma caixa com 144 lápis, às 

vezes eu compro duas caixas durante o ano, só para dar ao aluno a 

oportunidade de ter o material logo no início do ano e não ter a desculpa de 

não fazer atividade por não ter material. Então, para mim esse é um desafio 

grande: lápis, material escolar, em se tratando de lápis, eu tenho enfrentado 

dessa maneira, até caderno eu compro para o aluno quando a escola diz que 

não tem, quando os pais não dão aquela importância, então eu sei que o 

caderno não é tudo, mas na hora que o aluno precisa escrever o aluno precisa 

de um registro, ele vai precisar do caderno, quando não é assim, eu arranco 

folhas de algum caderno velho, vou tentando superar esse desafio da minha 

maneira, que eu não vou dizer a você que é a certa, mas é a que no momento 

funciona. (ANA NÉRI, 2⁰ ANO, 2019). 

 

Mais uma vez, é possível perceber a falta de material pedagógico como um 

complicador do desenvolvimento do trabalho do professor, precisando este, para exercer a sua 

função, comprar com o seu dinheiro, o que falta, mesmo reconhecendo ser esta uma obrigação 

do poder público. 

Ainda em se tratando de desafios enfrentados, Makota Valdina (2⁰  ANO, 2019), 

expõe que o maior desafio que ela enfrenta “é que a gente tem assim, uma sala que nem todos 

já vêm com uma bagagem do primeiro ano, então quando chega à mão da gente, no ano 

seguinte, a gente tem que propor ali um trabalho, desafiar mesmo, para ver se chega no final 

do ano pelo menos 90% alfabetizados”. Como alternativa para superar este desafio, Makota 

Valdina afirma: 

 

Eu trabalho muito com jogos, eu trabalho, eu gosto de levar eles na rua, para 

digamos: aula de pesos e medidas, eu levo eles para comprar no mercado, 

medida de capacidade também eu levo eles para a rua, então tem uma série 

de coisas que eu gosto de fazer fora da escola, levo para o parque, dou uma 

aula aqui no parque também. (MAKOTA VALDINA, 2⁰  ANO, 2019). 

 

Quando interrogadas em relação a pontos positivos e negativos em serem professoras 

alfabetizadoras no Município, como pontos positivos, Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019) 

afirma que gosta do que faz, sente prazer, se realiza com o que faz: “independente das 

circunstâncias, eu me realizo. Eu sempre brinco que eu digo que a única coisa que eu sei fazer 

é ser professora. A única coisa que eu sei fazer, só!”. Enquanto Maria Quitéria (1⁰  ANO, 
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2019), afirma que o único ponto positivo é que ela trabalha perto de casa e que pode ir e 

voltar andando. As professoras do segundo ano, entretanto, consideram, como ponto positivo, 

o reconhecimento do seu trabalho. Ana Néri se remete ao reconhecimento que recebe de 

antigos alunos, que agora são pais dos seus alunos: 

 

Um dos pontos positivos é eu ver hoje, assim, pais de famílias trazendo seus 

filhos para a escola e dizendo: “Olhe, respeite a professora porque ela foi 

minha professora”! Para mim é um ponto positivo, que eu amo. No ano 

passado...eu trabalhei o ano todo com o menino que é filho de um ex-aluno 

meu e o pai veio e usou essas palavras: “Respeite a professora porque na 

minha época eu a respeitei, tratei bem e ela me tratou muito bem e o que eu 

aprendi hoje eu agradeço a ela”. (ANA NÉRI, 2⁰ ANO, 2019). 

 

Enquanto Makota Valdina considera positivo o reconhecimento da gestão escolar: 

“Positivo é quando você é reconhecida pela escola, como é o meu caso. Eu não estou 

querendo ser boazinha não, mas elas falam muito bem do meu trabalho e isso me fez ficar 

aqui por muito tempo, só aqui nessa escola eu tenho 7 anos”. 

Enquanto algumas famílias as elogiam, especialmente daqueles pais que foram seus 

alunos, um ponto negativo que descreveram foram as agressões verbais sofridas por parte de 

alguns pais de alunos e a ausência de algumas famílias na escola, o que reflete na falta de 

interesse dos alunos em aprender. A falta de material pedagógico e parceria da gestão 

municipal também foram citados como pontos negativos. 

Ser professora alfabetizadora certamente não é uma das profissões mais fáceis. E, 

mesmo com todos os desafios enfrentados diariamente, as professoras entrevistadas 

encontraram pontos positivos e negativos na profissão e demonstraram interesse em continuar 

com a profissão, além de buscarem ser cada vez melhor no seu trabalho. 
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5 CAMINHOS E DESCAMINHOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

 

Ao longo dos anos, o desprestígio à profissão docente tem aumentado inversamente 

proporcional ao número de pessoas interessadas em se profissionalizar para serem 

professores. A sociedade nas últimas décadas tem se modificado bastante e essas 

modificações acontecem para suprir necessidades emanadas pelo sistema capitalista. Desse 

modo, ser professor, atualmente, demanda uma gama de atributos que outrora não eram 

necessários. Esses atributos, que também podemos chamar de habilidades e competências, 

estão para além da função social da profissão, que é educar, ensinando valores e conteúdos. 

Todavia, o profissional professor precisa saber lidar com todas as adversidades que acontecem 

dentro e fora da sala de aula. Afinal, ser professor é saber reconhecer as necessidades dos seus 

alunos, da comunidade escolar, assim como às suas próprias. Em se tratando de profissão 

docente no Brasil, Oliveira (2013) apresenta o seguinte cenário sobre a profissão docente: 

 

A profissão docente tem passado por um processo de “proletarização”, ao 

longo da história da educação brasileira, visto que a expansão escolar 

recrutou uma massa de profissionais sem as necessárias habilitações 

acadêmicas e pedagógicas. Desta forma, antagonicamente assiste-se à 

degradação do estatuto, dos rendimentos e do poder/ autonomia. A tendência 

à diminuição da autonomia profissional do professor é reforçada pelas 

políticas públicas que tendem a separar os atores que planejam dos que 

executam; isto é, quem elabora os currículos e programas e quem concretiza 

pedagogicamente (OLIVEIRA, 2013, p. 8429). 

 

A descaracterização da profissão docente é notória. A identidade deste profissional 

está sendo reformulada nesta sociedade com frequência e isto implica diretamente na 

profissionalização ou até mesmo no que alguns pesquisadores estão apontando para uma 

desprofissionalização docente. Nesta perspectiva, Tardif (2013) alerta para a coexistência de 

duas formas de entendimento de como é concebido o ensino, principalmente na América 

Latina. Segundo o autor, o ensino é entendido como vocação e também pode ser considerado 

um ofício. 

A profissionalização docente, de acordo com Lüdke e Boing (2004), não possui um 

conceito definido. E essa indefinição ocasiona maior desvalorização do profissional professor. 

As autoras chamam a atenção para a falta de autonomia dos professores, sendo vistos como 

grupo ocupacional distante da situação de independência de um grupo profissional, tendo em 

vista a subordinação estrita a normas e diretrizes emanadas do Ministério da Educação e de 
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seus órgãos. Desta forma, “os docentes têm sofrido o processo de „funcionarização‟. Esta falta 

de autonomia do professorado coloca em dúvida a existência de uma „profissão‟ docente” 

(LÜDKE; BOING, 2004, p. 1174). 

Corroborando com Lüdke e Boing; Coelho e Pereira (2017) afirmam que a corrente 

funcionalista do estudo das profissões, ao conceituar profissão, exclui o Magistério da 

Educação Básica, enquadrando-a como ocupação. De acordo com essa vertente de estudo das 

profissões, o principal critério que distingue profissão de ocupação é o saber especializado. 

Em contraposição aos funcionalistas, a perspectiva interacionista acredita que as pessoas 

aprendem com suas experiências e qualquer tipo de conhecimento pode dar origem a uma 

profissão. Enquanto a primeira teoria é fechada, a segunda pode dar margem a interpretações 

duvidosas quando se refere aos saberes necessários à profissão docente. 

Isambert-Jamati e Tanguy (1990), chamam atenção sobre o uso da noção do termo 

profissão, que ao mesmo tempo em se tratando de uma profissão qualquer pode ser 

considerada neutra socialmente, baseada sobre o aspecto da competência. Todavia, em se 

tratando do professor, essa neutralidade passa a ser contestável, na medida em que o professor 

não tem uma função neutra na sociedade, tampouco na sua prática educativa, o seu fazer 

docente. Nessa perspectiva do termo “profissão professor”, não sendo utilizado enquanto 

passivo, mas ao contrário, como um agente transformador da realidade social, Campos (2007) 

afirma que: 

 

Ter profissionalismo e compromisso social, o que implica: 1) pensar e 

pensar-se como docentes não só ocupados com as tarefas didáticas, mas 

numa dimensão maior que inclui a gestão escolar e as políticas estratégicas 

educacionais; 2) ser protagonista das mudanças e capaz de participar e 

intervir nas decisões da escola e em espaços técnico-políticos mais amplos; 

3) desenvolver capacidades e competências para trabalhar em cenários 

diversos, interculturais e em permanente mudança; 4 ) atuar com gerações 

que têm estilos e códigos de comunicação e aprendizagens diversas, com 

novas exigências e desafios à competência dos docentes. A docência é uma 

profissão com profundo sentido e compromisso humano (CAMPOS, 2007, 

p. 17). 

 

A partir da afirmação de Campos (2007), quando conceitua a profissão docente, 

assim como as funções do professor, que não são pura e simplesmente didática, tampouco 

passiva, Núñez e Ramalho (2008) trazem um conceito mais aprofundado sobre a 

profissionalização docente: 
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Um movimento ideológico, na medida em que repousa em novas 

representações da educação e do ser do professor no interior do sistema 

educativo. É um processo de socialização, de comunicação, de 

reconhecimento, de decisão, de negociação entre projetos individuais e os 

dos grupos profissionais. Mas é também um processo político econômico, 

porque no plano das práticas e das organizações induz novos modos de 

gestão do trabalho docente e de relações de poder entre grupos, no seio da 

instituição escolar e fora dela. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008, p. 4). 

 

Este conceito de profissionalização, ao mesmo tempo em que comunga com os 

conceitos trazidos até o momento, apresenta a profissionalização para além da dualidade se, 

ser professor é profissão ou não, pois demonstra, de forma coerente, que a profissionalização 

não acontece de forma estática e que não depende apenas do professor individualmente, mas 

que acontece nas relações que são construídas e constituídas diariamente enquanto 

profissional, e a sociedade, possui um papel importante e fundamental no processo de 

profissionalização docente, pois a profissionalização é um ato político. 

Enquanto um ato político, Veiga e Araújo (1998) defendem a criação de um código 

de ética que regulamente os direitos e deveres dos profissionais de educação, o que faria com 

que a profissão de professor fosse reconhecida e inquestionável, compreendendo que: 

 

O caminho da profissionalização do Magistério passa, portanto, pela 

definição do seu código de ética profissional, buscando, com isso, não só 

reconstruir a imagem social, mas também lutar contra a degradação das 

condições de trabalho e do aviltamento salarial, e, principalmente, pela 

elevação da qualidade dos serviços prestados pela categoria profissional. 

(VEIGA; ARAÚJO, 1998, p. 169). 

 

Para Perrenoud (2001), existem ainda dois momentos da profissionalização, o 

estático e o dinâmico, sendo o primeiro um movimento no qual o ofício apresenta 

características de uma profissão, enquanto o segundo refere-se à transformação de oficio, para 

o que ele denomina, “profissão total”. 

 

Profissão total, ou plena, não limita a competência ao domínio dos saberes; 

não identifica os saberes eruditos com os conhecimentos declarativos e 

conferem status aos saberes procedimentais; reconhece o papel do habitus e 

dos saberes adquiridos na prática, porém tenta controlar sua gênese, 

formando uma prática reflexiva. (PERRENOUD, 2001, p. 60). 

 

A definição trazida pelo autor para profissionalização está pautada nas características 

do ofício e demonstra reconhecer que os conhecimentos que os professores possuem, 

implicados com a prática, a partir da reflexão, possibilitam à profissionalização docente. 
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Contudo, é importante ressaltar que, Perrenoud (2001) classifica a profissão de professor 

como uma semiprofissão, por não existir um conselho, assim como conhecimentos bem 

definidos para exercer o ofício. 

Corroborando com Perrenoud (2001), Lüdke e Boing (2004), afirmam que somente a 

prática dará consistência ao repertório pedagógico que os professores foram assimilando ao 

longo de sua formação. Existe uma íntima relação entre o estabelecimento de ensino e a 

profissionalização docente, pois a escola pode ser considerada como, praticamente, o único 

espaço onde o professor é considerado profissional ou onde dele se exige, pelo menos, um 

comportamento profissional. 

Buscando compreender a profissão do professor, faz-se necessário conceituar o 

trabalho, o trabalho do professor, pois todo aquele que passa pelo processo de 

profissionalização o faz para o serviço, em serviço ou pelo serviço. 

 

5.1 O TRABALHO DO PROFESSOR 

 

É sabida a função do professor socialmente, entretanto, qual é o trabalho 

efetivamente deste profissional? A sociedade, em seus aspectos culturais, econômicos e 

políticos estão em constante transformação. No âmbito educacional, essas mudanças têm 

trazido indagações, principalmente entre os professores, que buscam, historicamente o 

reconhecimento do seu ofício. 

Antes de aprofundar a discussão sobre o trabalho do professor, é indispensável 

compreender a concepção de trabalho na visão de alguns autores, tendo em vista que o 

professor é um trabalhador. Para Marx, a partir de seus estudos sobre a sociedade, o trabalho é 

uma ação humana, haja posto que “é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza” (MARX, 2008, p. 202). O homem, na sua ação de 

trabalhar, se relaciona com a natureza, transformando-a, dando assim, sentindo a sua vida. 

Antunes (2003) afirma que o trabalho é a “categoria fundante do ser social. É pelo 

trabalho que o ser social se humaniza no seu plano mais preliminar” (ANTUNES, 2003, p. 

40), sendo, assim, o trabalho é intrínseco e fundamental ao ser humano. Corroborando com as 

ideias de Marx e Antunes, Ferreira (2017), considera que o trabalho é: 

 

[...] toda ação humana no ambiente, transformando-o em acordo com as 

demandas e os anseios. É essencialmente ativo e visa ao alcance de um 

objetivo. Portanto, trata-se de atividade na qual o sujeito investe energia, 
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tempo e conhecimento, produzindo resultados. Da mesma maneira, é pelo 

trabalho que se compreende a história da humanidade, pois cada ser humano 

e cada formação societária elabora sua historicidade, na medida em que 

produz, por meio do trabalho. (FERREIRA, 2017, p. 22, 23). 

 

É a partir do trabalho que o homem consegue produzir e se sentir pertencente ao 

contexto social em que vive. Produtivo, por natureza vê no trabalho o meio pelo qual dá 

sentindo a sua vida. Entretanto, concomitante a relação sadia do trabalho para o bem estar do 

homem, faz-se necessário destacar como este também possui um caráter negativo, pois 

possibilita a exploração humana, podendo levar a alienação, afinal “no capitalismo, o ser 

humano trabalhador é considerado força de trabalho, uma mercadoria como qualquer outra” 

(FERREIRA, 2017, p. 25). 

As dimensões de trabalho expostas até o momento cabem no seu sentido geral, numa 

abordagem do trabalho para a vida humana na sociedade atual, a partir da dialética entre ser 

positivo para o homem na sua vida cotidiana e negativo em termos do sistema capitalista que 

explora a força de trabalho. Mas afinal, qual é o trabalho do professor, no contexto desta 

sociedade que a todo instante sofre profundas mutações? Na tentativa de responder o 

questionamento, encontrei em Ferreira a seguinte definição: 

 

[...] entendo que o trabalho dos professores é a aula, e, nela a produção de 

conhecimento de todos os sujeitos envolvidos, inclusive o próprio professor. 

A aula, então, é uma prática social que não se restringe ao ambiente da sala 

de aula ou mesmo da escola, mas acontece em todos os espaços sociais nos 

quais há trabalho pedagógico. O trabalho dos professores é sempre 

pedagógico (FERREIRA, 2017, p. 28, 29). 

  

O professor possui um trabalho intangível, sobre o qual, em se tratando de educação 

formal, deixa a sua casa e passa horas do seu dia no local de trabalho, a escola. Contudo, o 

professor não trabalha apenas no seu espaço de trabalho, mas também, sempre leva trabalho 

da escola para fazer em casa, sendo que este trabalho que realiza em sua casa também é 

entendido como trabalho pedagógico, tendo em vista todas as etapas nas quais o professor 

passa no seu labor entre: planejar a aula, realizar a aula e refleti-la, ou seja, avaliá-la, 

exercitando assim a práxis. 

Este movimento pedagógico profissionaliza os professores, fazendo com que reflitam 

a sua prática criticamente, pois não se configura de uma forma mecânica, estando em 

constante atividade. O professor, no processo de profissionalização, para além da formação, 

deve constituir-se no exercício do seu trabalho. 
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[...] constituir-se professor/professora implica, cotidianamente, na inserção 

na profissão, caracterizada por exigir conhecimentos e ações relativas à 

dimensão humana, dialógica, interativa, cognitiva, pragmática e ética. Por 

isso, no trabalho pedagógico cotidiano, os professores aprendem a trabalhar 

como professores. Nesse contexto, as produções são variadas, incluindo 

aprender a pensar a profissão, o que implica transcender ao dado, ao pronto, 

sem se ater à reprodução somente (FERREIRA, 2017, p. 30) 

 

A autora descreve de forma bastante coerente as implicações acerca da constituição 

do professor e acrescenta ser “necessária a integração em um grupo de trabalhadores cuja 

característica comum é o objeto do seu trabalho: a produção de conhecimento” (FERREIRA, 

2017, p. 30), afinal, dentro do espaço escolar, os professores conseguem refletir juntos a sua 

prática, ajudando e sendo ajudado por seus pares a pensar a sua prática, desta forma, se 

constituem em grupo. 

 

5.2 A PROFISSIONALIZAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: HISTORICIDADE E CONTEXTO ATUAL 

 

Mesmo sendo recente a discussão a respeito da profissionalização dos professores no 

Brasil e sabendo que muito ainda precisa avançar em pesquisas no âmbito educacional a este 

respeito, neste estudo pretende-se traçar uma linha do tempo, na qual, se revisa a legislação 

nacional a respeito da profissionalização, desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 4.024/1961), a reformulação desta (a Lei 5.692/1971), a 

Constituição Federal de 1988 e as Emendas Constitucionais (EC) que a alteraram, a LDB 

9.394/96, assim como decretos e resoluções, vigentes nos dias atuais visando resgatar a 

historicidade, contradições e mediações que forjaram a profissionalização docente no país. 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não existia, de fato, uma lei 

no Brasil que garantisse a valorização docente, ou que tratasse da profissionalização dos 

professores no Brasil. Entretanto, um percurso foi traçado até lá para que o texto da CF 88 

absorvesse esta temática. A análise da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei Federal 4.024/1961, permite perceber uma preocupação do legislador com a 

idoneidade do corpo docente e com a remuneração dos professores, dentre as condições 

necessárias para o reconhecimento de estabelecimentos de ensino no país, a saber: 
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Art. 16 É da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não 

pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.  

 

§ 1º São condições para o reconhecimento: 

 

a)idoneidade moral e profissional do diretor e do corpo docente;  

[...] 

d) garantia de remuneração condigna aos professores; (BRASIL, 1961) 

 

Neste sentido, a preocupação com a profissionalização ou valorização do professor, 

vinculava-se, diretamente, às condições sem as quais os estabelecimentos de ensino não 

lograriam reconhecer o seu funcionamento. Ainda neste contexto, é importante atentar para o 

estatuto da “idoneidade moral”, presente na legislação brasileira, no que se referia à conduta 

do professor, desde a Lei Imperial de 15 de outubro de 1827, que criava escolas de primeiras 

letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, a qual estabelecia, no 

seu art. 8º; “Só serão admittidos á opposição e examinados os cidadãos brazileiros que 

estiverem no gozo de seus direitos civis e politicos, sem nota na regularidade de sua 

conducta” (BRASIL, 1827) 

Ao profissional professor, portanto, para além das tarefas a serem desempenhadas no 

seu local de trabalho, implicava, ainda, submeter-se aos olhares dos seus empregadores, os 

quais eram autorizados por lei federal a imiscuir-se nas suas vidas privadas. Tal prerrogativa 

vigeu por mais de dois séculos e, ainda, se faz presente no imaginário social brasileiro, 

especialmente, no que se refere aos professores e professoras de crianças na Educação Infantil 

e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em 1971, com a reformulação da Lei de Diretrizes e Base da Educação, por meio da 

Lei Federal 5.692/1971, um novo olhar sobre a profissionalização dos professores pode ser 

notado, especialmente, no que ficou grafado nos art. 34 a 40 da referida lei: 

 

Art. 34. A admissão de professôres e especialistas no ensino oficial de 1º e 2º 

graus far-se-á por concurso público de provas e títulos, obedecidas para 

inscrição as exigências de formação constantes desta Lei. 

 

Art. 35. Não haverá qualquer distinção, para efeitos didáticos e técnicos, 

entre os professôres e especialistas subordinados ao regime das leis do 

trabalho e os admitidos no regime do serviço público.  

 

Art. 36. Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estruture a 

carreira de magistério de 1º e 2º graus, com acessos graduais e sucessivos, 

regulamentando as disposições específicas da presente Lei e 

complementando-as no quadro da organização própria do sistema. 
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Art. 37. A admissão e a carreira de professôres e especialistas, nos 

estabelecimentos particulares de ensino de 1º e 2º graus, obedecerão às 

disposições específicas desta Lei, às normas constantes obrigatòriamente dos 

respectivos regimentos e ao regime das Leis do Trabalho. 

 

Art. 38. Os sistemas de ensino estimularão, mediante planejamento 

apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus professôres 

e especialistas de Educação. 

 

Art. 39. Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos professôres e 

especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação 

em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem 

distinção de graus escolares em que atuem. 

 

Art. 40. Será condição para exercício de magistério ou especialidade 

pedagógica o registro profissional, em órgão do Ministério da Educação e 

Cultura, dos titulares sujeitos à formação de grau superior. 

 

Ainda que publicada durante o Regime Militar e durante os chamados “anos de 

chumbo” da Ditadura Militar que vigorou no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, a Lei 

5.692/1971 traduz, em seu texto, os ecos dos movimentos dos professores. De acordo com 

Dressler, Machado e Ferreira(2018): 

 

[...] até a década de 1960, as entidades de professores possuíam caráter 

diverso e se dividiam entre associações trabalhistas ou voltadas à temática 

educacional. As entidades que possuíam caráter trabalhista e sindical 

repercutiram no processo de profissionalização dos professores e, com base 

em Ferreira (2017, p. 31), “os professores, devido às suas lutas, enfrentaram 

inúmeras dificuldades e conquistaram o lugar de trabalhadores”, tornando-se 

profissionais, com formação, com direito à remuneração e carreira 

(DRESSLER; MACHADO; FERREIRA, 2018, p. 1). 

 

Portanto, o advento que levou a Lei 5.692/1971 a referenciar elementos importantes 

da profissionalização dos professores somente ocorreu em decorrência da organização desses 

profissionais ao longo da década de 60, fruto das mudanças que ocorriam no país e em todo o 

mundo com a emergência dos movimentos sociais e de trabalhadores que proporcionaram, 

dentre outras, mudanças nas relações trabalhistas, nas relações sociais de produção e 

consequente alteração nos costumes.  

Com o fim do governo civil-militar, uma nova Constituição Federal foi promulgada 

em 1988 e nela foram consubstanciadas as garantias para a valorização profissional e de piso 

salarial dos profissionais de educação. Assim, a Constituição Federal de 1988, no terceiro 

capítulo, dispõe sobre a educação, cultura e desporto. Na primeira seção, referente à 
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educação, em sua redação original, o artigo 206 estabelece, dentre os seus princípios que 

devem reger a educação a: 

 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União; (BRASIL, 1988). 

 

A partir do exposto na Carta Magna, diversas leis, em sua redação, expõem a 

necessidade de valorização do profissional docente, seja pela formação, seja pela garantia de 

piso salarial. Entretanto, somente oito anos após a CF, em 1996, foi promulgada uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, resultante da redemocratização do país (Lei 

Federal 9.394/1996). Nela, o art. 3º, inciso VII, reafirma o princípio da valorização do 

profissional da educação escolar constante na CF 88. No corpo da Lei, destaca-se um artigo 

dedicado à valorização dos profissionais de educação, a saber: 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 

 

Dias depois da publicação da LDB 9.394/1996, foi aprovada a Lei 9.424/1996, que 

dispunha sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamentale de 

Valorização do Magistério (Fundef), a qual regulamentava a Emenda Constitucional nº 14, de 

1995. Desta lei, cabe destacar dois aspectos que implicavam diretamente na profissionalização 

docente: o primeiro referia-se à aplicação de um percentual mínimo de 60% pelos entes 

federados na remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas 

atividades no Ensino Fundamental da rede pública de ensino, o que deveria garantir recursos 

para o pagamento dos salários dos professores e, o segundo, previsto no art. 9º, tratava-se da 
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obrigatoriedade de Estados, Distrito Federal e Municípios elaborarem planos de carreira e 

remuneração do magistério, conforme se lê: 

 

Art. 9º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de 

seis meses da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério, de modo a assegurar: 

 

I - a remuneração condigna dos professores do Ensino Fundamental público, 

em efetivo exercício no magistério;  
II - o estímulo ao trabalho em sala de aula,  

III - a melhoria da qualidade do ensino. 

§ 1° Os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão 

contemplar investimentos na capacitação dos professores leigos, os quais 

passarão a integrar quadro em extinção, de duração de cinco anos 

§ 2° Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para obtenção 

da habilitação necessária ao exercício das atividades docentes. 

§ 3° A habilitação a que se refere o parágrafo anterior e condição para 

ingresso no quadro permanente da carreira conforme os novos planos de 

carreira e remuneração. (BRASIL, 1996). 

 

Contudo, os efeitos normativos da Lei do Fundef, em relação à profissionalização 

docente, pela via da valorização dos profissionais do magistério, eram restritos tão somente a 

uma etapa da Educação Básica, o Ensino Fundamental.  

Ainda que os avanços alcançados até então tenham ficado restritos aos Ensino 

Fundamental, no âmbito da Lei do Fundef, o PNE 2001/2011, aprovado pela Lei 10.172/2001 

dedicou um capítulo ao Magistério da Educação Básica. E, nesse Plano, as diretrizes 

estabelecidas no item 10.2 indicavam a ampliação do escopo desenhado até então para toda a 

Educação Básica, nos seguintes termos: 

 

A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos: 

* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do 

educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos 

objeto de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam 

a aprendizagem; 

* um sistema de educação continuada que permita ao professor um 

crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma 

visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo; 

* jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, 

concentrada num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo 

necessário para as atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 

* salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras 

ocupações que requerem nível equivalente de formação; 

* compromisso social e político do magistério.(BRASIL, 2001) 
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A partir de 2001, como resultante de pressões exercidas por movimentos organizados 

de trabalhadores de educação as discussões sobre a valorização profissional de educação 

continuaram. Oliveira (2010, p. 24), entretanto, destaca a forma como as lutas foram 

organizadas pelos sindicatos docentes, a partir da publicação da LDB 9.394/2006: 

 

A insistência na constituição de uma identidade de trabalhadores em 

educação por parte dos sindicatos docentes tinha como referência não o 

estatuto profissional, de acordo com o que se define como uma profissão, 

mas com a orientação classista trazida pelo "novo sindicalismo" pressupondo 

a organização horizontal dos trabalhadores por ramos e categorias 

econômicas. A busca de construção de uma identidade única que 

congregasse todos os trabalhadores da educação - de professores, 

especialistas aos funcionários administrativos e de apoio - orientou as lutas 

sindicais das duas décadas seguintes, refletindo no nome e estatutos das 

instituições sindicais criadas nessa época. Tal defesa por parte dos sindicatos 

persiste até hoje [...] (OLIVEIRA, 2010, p. 24) 

 

Em 2006, por meio da Emenda Constitucional 53/2006, o art. 206, inciso V, da CF 

88, que antes tratava de profissionais de ensino, do plano de carreira para o magistério público 

e do piso salarial profissional, adotando os termos “profissionais da educação escolar”, 

“planos de carreira” (de uma forma geral) e acrescentando o inciso VIII, que passou a tratar 

do “piso salarial profissional nacional” (PSPN) em item dissociado do plano de carreira e com 

destaque para a abrangência nacional e para todos os profissionais da educação pública, não 

só para professores. Assim, o art. 206 da CF, passou a vigorar com a seguinte redação:  

 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas;  

[...] 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2006). 

 

Ampliando o olhar sobre a garantia do padrão de qualidade do ensino, como descrito 

na redação original da CF, passando a compreender os profissionais da educação básica, 

assim como a sua valorização em termos salariais de elaboração e/ou adequação dos planos de 

carreira, a EC 53/2006 modifica o Fundef e cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Dela, deriva a 

Lei 11.494/2007, a Lei do Fundeb. O Fundeb ampliou a abrangência de financiamento da 
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educação escolar pública ofertada por Estados, Distrito Federal e Municípios, para todas as 

etapa e modalidades da Educação Básica. Para o cálculo de repasses de recursos, além de 

utilizar-se dos resultados obtidos no censo escolar do ano anterior, o Fundeb, a partir do valor 

anual por aluno estabelecido anualmente em Portaria Conjunta dos Ministérios da Educação e 

da Fazenda, estabelece fatores diferenciados de ponderação a partir do valor anual por aluno, 

de acordo com etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, 

na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 2º, da Lei nº 11.494/2007, para a distribuição de 

recursos entre os entes federados subnacionais (Estados, Distrito Federal e Municípios). No 

que tange à profissionalização dos professores, a Lei do Fundeb estabelece: 

 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 

Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 

modo a assegurar: 
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede 

pública; 

II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola; 

III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação 

profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na 

melhoria da qualidade do ensino. 

Art. 41. O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 

2007,  piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica.(BRASIL, 2007) 

 

Esta Lei fixa prazo, portanto, para a aprovação da Lei do Piso, para os Profissionais 

do Magistério. Entretanto, em que pese este prazo ter sido fixado em 31 de agosto do ano de 

2007, tão somente em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei Federal nº11.738/2008, que 

regulamenta a alínea “e” do inciso III do caputdo art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, mais conhecida como a Lei do Piso. 

Entretanto, em virtude de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Medida Liminar), movida 

pelos governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e Ceará
4
, a Lei 11.738/2008 somente passou a ser aplicável a partir de 27 de abril de 

2011, após o julgamento final da ação pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ressalta-se, entretanto, que considerando que a Lei do Fundeb e a Lei do Piso 

arbitraram sobre a necessidade de piso salarial tão somente para os profissionais do 

Magistério da Educação Básica e da necessidade de que tal regulamentação deveria ser 

                                                 

4
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4167&processo=4167 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4167&processo=4167
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estendida aos demais profissionais da educação, em 06 de agosto de 2009, por meio da Lei 

12.014 de 06 de agosto de 2009, o art. 61 da Lei no 9.394/1996 foi alterado, com a finalidade 

de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem considerar profissionais da 

educação. A nova redação dada ao artigo 61 da LDB 9.394/96 atribui caráter bastante amplo 

ao que se define como profissionais da educação escolar básica, como se pode observar na sua 

nova redação: 

 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 

mesmas áreas; 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. 

 

O debate sobre a valorização docente perpassa, sobretudo, por esferas salariais, 

construção e execução dos planos de carreira e forma de ingresso nas redes públicas de 

ensino. Mesmo estando delineado tanto na Carta Magna, quanto nas leis do Fundef, do PNE 

2001/2011 e do Fundeb, dentre outras e em ações de políticas públicas voltadas para o 

financiamento da educação básica protagonizadas pelo governo federal entre os anos de 2003 

e 2016 (como o Plano de Desenvolvimento Educacional e o Plano de Ações Articuladas), 

parte do que fora estabelecido em lei, ainda não logrou alcançar êxito em alguns Municípios 

no país. Nesse sentido, ao definir as metas e diretrizes para o novo PNE, cuja lei foi 

sancionada em 2014 (Lei Federal 13.005/2014 – PNE 2014/2024), no texto do Plano foram 

incluídas duas importantes metas: 

 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência deste PNE. 

 

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira 

para os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. (BRASIL, 2014). 
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Vale verificar que, por intermédio do PNE 2014/2024novos prazos foram 

estabelecidos para a valorização dos profissionais da educação básica, por meio da 

equiparação do seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente e da elaboração de planos de carreira, agora para todos os profissionais da 

educação básica e superior. 

Mudanças nos rumos da política do governo federal, em 2016, entretanto, com o 

afastamento da presidente Dilma Rousseff, implicaram em retrocessos para a educação, com 

impactos significativos para os profissionais professores. Em 2017, a Lei 13.415/2017, que 

altera a LDB, desconsidera a formação profissional específica dos professores, como 

fundamental para o trabalho que realizam. Enquanto o PNE 2001/2011reiterava a LDB 

9.394/96 e a própria Constituição Federal, a relação entre a qualidade de ensino e a 

necessidade de “avançar nos programas de formação e de qualificação de professores”, em 

especial com o compromisso das instituições de educação superior que deveriam ofertar 

“cursos para a habilitação de todos os profissionais do magistério” (BRASIL, 2001), em 2017, 

as alterações impostas à LDB 9.394/1996, reconhecendo como professores trabalhadores não 

licenciados ou com formação realizada em nível médio e precarizando o ingresso dos 

professores não licenciados em efetivo exercício em instituições de ensino superior por 

processos seletivos diferenciados: 

 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são:  

[...] 

IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 

experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 

ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 

corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 

inciso V do caput do art. 36 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 

conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos cinco 

primeiros anos do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal.  

[...] 

Art. 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a 

cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de 

processo seletivo diferenciado. (BRASIL, 2017). 
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O momento em que um profissional formado em qualquer área, “profissionais com 

notório saber”, é legitimado, por lei federal a atuar como professor nas classes da educação 

básica, aos professores torna-se perceptível um sério retrocesso em relação à curva ascendente 

alcançada até o ano de 2016 em relação à valorização docente e dos profissionais da 

educação. Esta contradição se apresenta no texto da própria lei, que estabelece no art. 62 “A 

formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura plena [...]”. 

O momento dramático que vive a educação no Brasil, com fortes ataques a escolas e 

professores (Projeto Escola sem Partido), perda de direitos sociais e cortes orçamentários e 

financeiros voltados para a educação, inclusive no que diz respeito a transferências federais da 

União a Estados, Distrito Federal e Municípios, traz à categoria docente, aos profissionais 

professores como parte dela, enormes desafios para a sobrevivência profissional.  

Como consequência das ações do governo Bolsonaro, que alçou o cargo de chefe do 

executivo federal em janeiro de 2019 e, desde antes, no governo Michel Temer, está o total 

desapreço destinado ao cumprimento das metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014/2014) e a solução de continuidade de programas federais junto aos entes federados 

subnacionais, especialmente, com a suspensão de execução de Termos de Compromissos 

firmados via Plano de Ações Articuladas. A desorganização que se estabeleceu nos processos 

anteriores ameaça fortemente as conquistas alcançadas pelos professores desde década de 

sessenta e podem impactar fortemente na sua profissionalização. 

O resgate da historicidade do processo de profissionalização dos professores, 

portanto, a partir do regramento legal da educação escolar pública brasileira, voltado para 

assegurar a valorização dos professores é assunto que ainda provoca debates no âmbito 

educacional. Tendo em vista que a valorização do professor, pela via da carreira e do 

estabelecimento de um piso salarial profissional nacional, ainda é muito recente na história da 

educação brasileira, posto que, desde que estabelecidos, ainda não findou uma só geração de 

docentes que atuou à luz de tais regramentos na sua integralidade, e o avanço de um governo 

liberal conservador sobre as conquistas destes profissionais nas últimas décadas, os riscos de 

que haja perdas para os profissionais professores, no atual governo, é real e iminente, cabendo 

a eles a construção de estratégias de luta que garanta o que até aqui foi conseguido. 
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5.3 O PROFESSOR EM PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

A profissionalização do professor acontece em três dimensões: no desenvolvimento 

profissional; por meio da luta sindical; e na formação, seja esta inicial ou continuada. O 

objetivo desta pesquisa, como citado anteriormente, foi propor estratégia de ação que oriente 

o processo de profissionalização dos professores alfabetizadores de Mata de São João - BA, a 

partir da obrigatoriedade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos no Município, tendo 

como o terceiro objetivo especifico, a elaboração de atualização formativa destinada aos 

professores alfabetizadores da rede Municipal de Mata de São João –BA. 

 

FIGURA 6 – AS TRÊS DIMENSÕES DA PROFISSIONALIZAÇÃO. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dentro dessas três dimensões, nas quais a profissionalização se subdivide, compõe o 

desenvolvimento profissional aspectos como a constituição da profissão e identidade dos 

professores que, por apresentar indefinição na identidade, dar margem a acreditarem que 

professor não é profissão. Quanto à constituição do professor, Ferreira (2017) acredita que: 

 

[...] implica, cotidianamente, na inserção na profissão, caracterizada por 

exigir conhecimentos e ações relativas à dimensão humana, dialógica, 

interativa, cognitiva, pragmática e ética. Por isso, no trabalho pedagógico 

cotidiano, os professores aprendem a trabalhar como professores. 

(FEEREIRA, 2017, p. 30). 
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Sendo assim, é possível compreender que a constituição deste profissional acontece 

na prática, no movimento de ser professor, este aprende a fazer, fazendo. Todo o 

conhecimento adquirido no curso de graduação de licenciatura deverá ser colocado em 

prática, afim de ressignificar o que aprendeu, construindo novos conhecimentos e se 

aprimorando enquanto professor, profissionalizando-se e, a partir de então, construir assim a 

sua identidade profissional. 

Com relação a identidade profissional e a profissionalização das professoras 

alfabetizadoras, quando indagadas sobre, se, se consideravam preparadas para trabalhar como 

professoras alfabetizadoras, apenas Makota Valdina (2⁰  ANO, 2019) acredita estar 

“preparadíssima”, enquanto as demais se descrevem como inacabadas, ou seja, em constate 

construção: 

 

Olhe preparada assim, digamos assim, totalmente nós nunca estamos 

preparadas, nós nos preparamos no dia a dia, a cada dia que passa na nossa 

vida nós estamos nos preparando, porque lidamos com pessoas. A gente 

ensina e a gente aprende. A cada momento que a gente lida com uma pessoa, 

a gente ensina, mas também aprende, ninguém pode dizer assim: eu estou 

preparada! Eu acredito que nós nos preparamos no nosso dia a dia porque 

você vem com sua aula pronta, quando chega na sala de aula, surge um 

questionamento, você não vai jogar aquele questionamento fora, você não 

vai dizer ao aluno: - Não vou lhe responder agora! Então aquele 

questionamento daquele aluno, já enriquece a sua aula. O meu pensamento é 

assim, mas respondendo essa pergunta, preparada, preparada totalmente, eu 

não me acho preparada, eu vou me preparando no dia a dia, sinto que tenho 

capacidade. (ANA NÉRI, 2⁰ ANO, 2019). 

 

Corroborando com o que acredita Ana Néri, em termos de preparação para ser 

professora alfabetizadora, Joana Angélica acredita que: 

 

Na verdade, não, porque a gente nunca está preparada cada dia é um novo 

aprendizado a gente acha muitas vezes que está preparada, mas a gente tem 

consciência que não. Cada dia um novo aprendizado, a gente precisa está 

estudando, a gente aprende com o outro, aprende na vivência com outro. Eu 

particularmente não me acho preparada, eu acho que ainda tenho que estudar 

mais, eu preciso me aperfeiçoar mais, muito mais. (JOANA ANGÉLICA, 

1⁰  ANO, 2019). 

 

Enquanto, as duas professoras supracitadas acreditam não estar preparadas devido ao 

movimento cotidiano de transformações e aprendizagens, por serem inacabadas e suas aulas 

flexíveis, a professora Maria Quitéria (1⁰  ANO, 2019) atribui não estar preparada por não ter 

auxílio dentro da unidade escolar e dos poderes públicos, denunciando a falta de material para 
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trabalhar, afirmando ainda que “é preciso tirar do próprio bolso, caso, se quiser que o menino 

aprenda alguma coisa”. Quando indagada a que ela atribui esse despreparo inicial da 

profissão, acrescenta: 

 

A falta de material e ao preparo, porque assim, estamos em uma turma um 

ano, em seguida tiram a gente e colocam em outra, aí você fica sem saber 

como trabalhar, porque você está acostumada, eu mesmo tinha 14 anos no 

quinto ano aí fui mudada para o primeiro ano a dois anos atrás. Isso foi um 

choque para mim. (MARIA QUITÉRIA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Ao relatarem, ao que atribuíam o despreparo para trabalhar nas classes de 

alfabetização, Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019), corroborando com Maria Quitéria (1⁰  ANO, 

2019) acredita que o preparo, ou seja, o conhecimento é imprescindível, contudo, é preciso ter 

tempo para estudar: 

 

Na verdade, eu atribuo também a gestão, até porque a carga horária da gente 

hoje não está nos permitindo fazer muitas coisas além do nosso trabalho em 

escola. Eu atribuo mais a isso, não só isso, que a gente também precisa ter 

disponibilidade, a gente também precisa querer, porque o único beneficiado 

somos nós, mas assim, eu vejo por parte da gestão, que dentro dessa nossa 

carga de trabalho, deveria ter uma parte dessa carga só para estudo, só para 

se aperfeiçoar, mas a gente sabe que não é assim, não acontece assim. 

(JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

É importante salientar que, todos os pedagogos do Município possuem, até então, 

carga horária para planejamento referentes a 12 horas, dentre as quais quatro horas são com a 

coordenação e as outras oito horas para preparação de material para aula, dentro da escola, 

impossibilitando que este profissional busque seu aperfeiçoamento fora da unidade escolar, 

salvo nos finais de semana. 

Ana Néri (2⁰  ANO, 2019), atribui a sala de aula, ao planejamento e ao desafio 

cotidiano o despreparo para atuar nas classes de alfabetização: 

 

Quer dizer assim, está preparada é você se planejar, quando você se planeja 

você está preparada, porém todo plano é flexível, para mim, para mim não, a 

realidade é assim, todo plano é flexível. Então eu me preparo, porém a cada 

momento surge uma necessidade, surge uma nova proposta, um novo desafio 

e a cada momento que surge esse novo desafio você tem a capacidade, 

naquele momento, de desempenhar. (ANA NÉRI, 2⁰ ANO, 2019). 

 

As respostas das professoras a respeito de estarem preparadas ou não para ensinar 

nas classes de alfabetização evidenciam que estão em constante desenvolvimento e 
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transformação. Acreditam que conhecimento é sempre necessário em busca da melhoria 

profissional e que apenas o trabalho diário não é suficiente para prepará-las. 

Quando perguntadas sobre, desde o seu ingresso, até os dias atuais, como cada uma 

caracterizaria o trabalho que realizou como professora alfabetizadora, Makota Valdina 

(2⁰ ANO, 2019) afirma que trabalha atualmente melhor do que quando ingressou e atribui 

essa melhora a experiência e bagagem que vem adquirindo ao longo dos anos, pois quando 

ingressou possuía formação apenas em Magistério. Hoje caracteriza o seu trabalho como 

“ótimo, bom, maravilhoso”. Maria Quitéria (1⁰  ANO, 2019), por sua vez, considera que 

realiza o seu trabalho com muita competência e responsabilidade, reafirmando que coloca 

amor no que faz, pois “se não fosse isso, eu não venceria os obstáculos que venho enfrentando 

durante esses anos”. 

Ana Néri (2⁰  ANO, 2019) diz que se sente realizada e sente muito, por em breve, ter 

que se aposentar, primeiro por causa das leis trabalhistas que estão se modificando e segundo 

pelo desgaste da sala de aula, pois apesar de gostar muito e se sentir realizada com o que faz, 

ao longo desses 30 anos de profissão, apresentou lesões nas cordas vocais devido ao grande 

esforço, precisando fazer tratamentos que não a curaram totalmente. 

É possível perceber a dialética nas falas das professoras entre o amor ao trabalho que 

realizam e nas suas experiências vividas dia após dia, com a luta, as dificuldades enfrentadas 

cotidianamente, o que faz com que repensem e reflitam constantemente a sua identidade 

enquanto professora, moldando-se de acordo com os desafios que lhes são apresentados. Isso 

fica evidenciado, principalmente quando indagadas a respeito dos elementos que consideram 

importantes na sua formação profissional nos últimos anos, assim como com o um fato 

vivenciado como professoras alfabetizadoras que evidencia o trabalho pedagógico feito por 

elas. Em se tratando dos elementos que considera importantes na sua formação profissional, 

Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019) descreve: 

 

A graduação que me ajudou muito, apesar de que foi muita luta, foi 

praticamente cinco anos todo o processo, mas eu vejo que todo processo é 

válido. Agora mesmo que eu estou fazendo a pós sobre alfabetização e 

letramento, também muito válida e a formação continuada, de uma forma ou 

de outra, também contribuiu, porque como eu já disse a troca de 

conhecimentos, a situação do outro que é pior do que a nossa, então tudo 

isso tem contribuído. (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Ana Néri (2⁰  ANO, 2019), por sua vez, corrobora com o que descreve Joana 

Angélica e acrescenta: “os meus alunos, como sempre, para mim, são muito importantes, 
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porque sala de aula sem alunos não existe professor, não existe sala de aula, então os alunos 

para mim é um dos elementos mais importantes no meu trabalho”. E assim se manifesta, em 

se tratando de qualificação: 

 

Em relação aos cursos que eu fiz, os meus orientadores, a SEDUC, a 

prefeitura que eles contribuem muito para essa formação dos professores, 

basta que cada um aceite e acate realmente as propostas, assim como estou 

dizendo, só que essa última formação que eu vim eu não consegui me 

adaptar e foi horrível, mas é isso aí. (ANA NÉRI, 2⁰ ANO, 2019). 

 

Dessa forma, é possível perceber que para além dos cursos, desde a formação inicial, 

até a formação continuada ofertada pela prefeitura, as professoras atribuem terem sido 

significativos e importantes para a sua profissionalização, sem esquecer a sala de aula, 

ambiente propiciador e potencializador para que a profissionalização aconteça. 

Nos relatos dos fatos vivenciados como professoras alfabetizadoras que evidencia o 

trabalho pedagógico realizado por cada uma, elas evidenciam que os avanços apresentados 

pelos alunos são as suas recompensas principais, pois esse resultado demonstra que o objetivo 

do trabalho realizado por cada uma delas foi alcançado, mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas no percurso. 

 

Eu peguei 20 alunos sendo que eles não conheciam o alfabeto todo e muitos 

não conheciam o próprio nome e, para honra e a glória do nosso senhor Jesus 

Cristo, eu vou entregar 17 lendo e escrevendo e 3 que estão encaminhados 

mas, eu sei que também vão conseguir, porque também é uma consequência 

de muita luta, mas eu fiquei assim realizada em ver meus alunos do jeito que 

estão hoje, então isso me dá forças para continuar nessa profissão tão árdua. 

(MARIA QUITÉRIA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Cada aluno tem o poder que modificar um professor, assim como cada professor tem 

o poder de modificar um aluno, pois é ensinando que se aprende e neste processo de ensino 

aprendizagem, ora o professor ensina, ora aprende. Nessa perspectiva, o relato de Joana 

Angélica(1⁰  ANO, 2019) vai além dos resultados alcançados na perspectiva da leitura e 

escrita, mas traz uma perspectiva do senso crítico que está sendo desenvolvido nesta sala de 

aula, assim como aprendizagem significativa para além dos muros da escola: “João, por favor, 

veja aí para mim qual é a única palavra que tem a letra F de fofoca. Ele olhou para mim e 

disse:  -Não minha pró, F de fiado, que perde dinheiro.” 
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Em outro momento foi no passeio, que a gente foi para Salvador, inclusive 

as meninas da cozinha, as assistentes foram, e durante o caminho, daqui até 

lá, ele estava lendo tudo, ele já sabia ler tudo, ele sabia onde era tudo: onde 

era a estação Pirajá, sabia onde era tudo e a moça da cozinha olhou para mim 

e disse: -Esses meninos já sabem ler? Então esse foi um dos momentos mais 

marcantes da minha vida, da minha trajetória como professora 

alfabetizadora. Porque assim, as pessoas não acreditam no potencial deles, 

até pelo tamanho e a idade deles, então as pessoas não acreditam! Essa foi 

uma das minhas experiências mais marcantes, porque ele foi lendo tudo 

daqui até Salvador, ele lia tudo, ele apontava tudo, ele sabia tudo e ele 

questiona tudo, eles questionam tudo então assim, essa foi uma das minhas 

experiências, uma das, mais marcantes e teve outra também que foi a 

questão que eu ensino a eles a questionarem sempre. Teve uma época, que 

na escola onde eu trabalho hoje, estava dando para o lanche, o tempo todo, 

suco de acerola, então, meu aluno olhou para mim e disse: -Minha pró, de 

novo suco de acerola? Eu respondi: - Então você tem que falar com a 

diretora. Ele foi até a diretora e questionou porque o suco de acerola, quando 

foi no outro dia, foi suco de maracujá. Ele veio a mim e disse: - Esta vendo 

minha pró, mudou! Por quê? Porque eles precisam questionar, as pessoas, 

pelo tamanho e até pela idade, não acreditam no potencial deles. (JOANA 

ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

As professoras alfabetizadoras acreditam que o reconhecimento evidencia o trabalho 

realizado por elas, especialmente, quando este trabalho é reconhecido pelos ex-alunos. Elas se 

sentem satisfeitas e recompensadas, tendo em vista o trabalho árduo que realizam nas turmas 

de alfabetização com alunos que possuem saberes e habilidades distintas. As professoras 

compreendem a necessidade de estarem em busca constante por qualificações para 

desenvolver a sua profissionalização, sendo importante tanto para elas, individualmente, 

quanto para os seus alunos. 

Núñez e Ramalho (2008), afirmam que a profissionalização docente é um processo 

dialético, no qual é possível construir uma identidade e se desenvolver profissionalmente, 

sendo constituídos por fatores internos e externos. Ferreira (2017), indo de encontro com o 

pensamento dialético existente na profissionalização, expõe que “refere-se à educação no 

âmbito das licenciaturas, a educação continuada e permanente, às condições profissionais, ao 

salário e a carreira” (FERREIRA, 2017, p. 31), trazendo assim vieses distintos para o mesmo 

termo. Para Núñez e Ramalho (2008), os fatores internos referem-se à profissionalidade, 

quanto os fatores externos, referem-se ao profissionalismo. 

Ainda conforme os autores, Núñez e Ramalho (2008), profissionalidade, fator 

interno, diz respeito à formação e qualificação profissional, dimensão que considera o 

conhecimento, os saberes, as temáticas e as competências. Enquanto profissionalismo, fator 

externo, diz respeito às condições objetivas, ou seja, engloba desde a preparação das aulas, 

planejamento escolar, relação quantidade de alunos por professor, compromisso com suas 
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aulas, assim como, lutar por salários mais dignos, dentre outras situações que movam os 

professores para o seu fazer docente, assim como para a valorização e melhores condições de 

trabalho. 

Corroborando com Núñez e Ramalho (2008), Ferreira (2017) quanto ao 

profissionalismo, entende como um fator externo, ligado diretamente ao trabalho na escola, 

assim como a busca por melhores salários e condições de trabalho. E afirma que 

“aprofissionalidade diz respeito à prática responsável da profissão, ao compromisso político e 

ético com o trabalho.” A autora acrescenta, que “entende a profissionalidade como o vir a ser, 

o contínuo renovar-se por meio da educação para o trabalho”. (FERREIRA, 2017, p. 32). 

A partir das definições trazidas pelos autores, compreendo então que o 

profissionalismo está intrinsecamente relacionado com as dimensões da profissionalização 

referentes ao desenvolvimento profissional (carreira) e sindicalização, desde quando busca 

por melhores condições de salários e trabalho, assim como melhores aulas para os seus 

alunos. E a profissionalidade, refere-se à dimensão da formação, buscando qualificação 

profissional, com base no seu trabalho, em constante movimentação e reflexão sobre o seu 

fazer docente, seus anseios e necessidades, para o seu labor. Contudo é importante ressaltar 

que, esta separação não possui caráter excludente, e/ou contraditório, mas sentindo de 

complementariedade, afinal, a concepção de profissionalização possui natureza dialética, 

tanto é assim que, Courtois (1996) acrescenta que: 

 

Profissionalidade designa primordialmente o que foi adquirido pela pessoa 

como experiência e saber e sua capacidade de utilizá-lo em uma situação 

dada, seu modo de cumprir as tarefas. Instável, sempre em processo de 

construção, surgindo do próprio ato do trabalho, ela se adapta a um contexto 

em movimento. [...] requer uma aprendizagem permanente e coletiva de 

saberes novos e em movimento e se situa em um contexto de 

reprofissionalização constante. Ligada às interações no seio do mundo 

profissional, a profissionalidade leva mais em conta a história pessoal, 

social, técnica e cultural do indivíduo. (COURTOIS, 1996, p. 172).   

 

Ferreira (2017) apresenta ainda o conceito de professoralidade, afirmando de início 

que difere de identidade, na medida em que identidade é estanque e professoralidade não, se 

constrói e reconstrói no movimento do fazer docente. A professoralidade acontece após a 

profissionalidade, sendo assim um movimento mais amadurecido do professor. Nessa 

perspectiva “a professoralidade pressupõe, uma vez havido reflexão sobre a profissionalidade, 

convivência, iniciativa, em um movimento contínuo de constituir-se profissional, individual e 

coletivamente, como integrante de um grupo de trabalhadores”. (FERREIRA, 2017, p. 33). 
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A professoralidade se apresenta como um estágio final, passando primeiro pela 

profissionalidade, para em seguida, depois de reflexões, construções e reconstruções, o 

professor, em constante processo de profissionalização, se encontrar no fazer cotidiano do seu 

trabalho em consonância com a escola e seu dia a dia na sala de aula. 

 

5.3.1 PROFISSIONALIZAÇÃO: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Nóvoa (1992) entende a profissionalização como um processo por meio do qual os 

trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu 

poder/autonomia. O processo de profissionalização pelo desenvolvimento profissional, ou 

seja, em busca de progressão na carreira, se caracteriza entre um dos ganhos dos professores a 

partir de lutas salariais e valorização do seu trabalho. Como resultado dessas lutas, o governo 

criou leis com a finalidade de garantir a valorização dos profissionais da educação. 

É importante ressaltar que, nesta subseção, destaca-se o desenvolvimento profissional, 

a partir da progressão de carreira. Para fins de aprofundamento sobre o assunto, são 

apresentadas as leis que fundamentam essa dimensão da profissionalização. 

A LBD 5.698/71 foi a primeira lei que apresentou em sua redação uma preocupação 

com a progressão profissional dos professores, tendo em vista a remuneração equiparada com 

a qualificação profissional: 

 

Art. 39. Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos professores e 

especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação 

em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem 

distinção de graus escolares em que atuem.” (BRASIL, 1971). 

 

Vinte e cinco anos mais tarde, em 1996, por meio de muitos debates no âmbito 

educacional a respeito da valorização profissional, a LDB 9394/96, dispôs no título VI, 

referente aos profissionais de educação, no art. 67, dentre outros aspectos sobre os sistemas de 

ensino: 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

[...] 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho (BRASIL, 1996). 
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A partir desta LDB 9394/96, é possível verificar uma preocupação mais consistente 

na regulamentação para o desenvolvimento da carreira do profissional de educação, estando 

em evidência a progressão por meio da titulação. A Emenda Constitucional nº 53, de 2006, 

altera a CF 1988, em concordância ao disposto na LDB 9394/96, passando o Art. 206, a ter a 

seguinte redação: 

 

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

[...] 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 2006). 

  

Tanto a CF 1988, quanto a LDB 9394/96, atribuem a valorização profissional à 

progressão na carreira a partir de estudos e qualificações que podem acontecer em nível desde 

a especialização, passando pelos níveis de mestrado, doutorado, podendo chegar ao pós-

doutorado. Com o intuito de incentivar a valorização dos professores, na perspectiva do 

desenvolvimento profissional, o PNE 2014/2024, meta 16, busca elevar o nível de 

escolaridade dos docentes, indicando a formação em pós-graduação e formação continuada 

considerando as necessidades e contextualizações dos sistemas de ensino. Para alcançar essa 

meta foram construídas seis estratégias, nas quais, buscam ampliar o escopo de vagas nos 

cursos de pós-graduação para os professores. 

Entretanto, para a concretização da valorização profissional por meio da progressão 

na carreira, tendo em vista o desenvolvimento do professor, faz-se necessário, a criação de 

planos de carreira bem estruturados, que façam valer a legislação que regulamenta. Nesse 

sentido, o PNE 2014/2024, estabelece como meta 18, assegurar: 

 

[...] no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica 

pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido 

em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

(BRASIL, 2014). 
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Em consonância com o PNE 2014/2024, o Plano Municipal de Educação (PME) do 

Município de Mata de São João – BA, lócus da pesquisa, busca assegurar, também como meta 

18,  

[...] no prazo de 2 (dois) anos de vigência do PME, a existência do plano de 

carreira dos profissionais da educação básica pública municipal tomando 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. ( MATA DE 

SÃO JOÃO, 2015). 

 

Na tentativa de garantir que a meta 18 fosse alcançada, seis estratégias foram 

traçadas. Dentre as estratégias, em 23 de fevereiro de 2016, a secretaria de educação do 

Município, lançou no diário oficial a portaria nº 001/2016, dispondo “sobre a nomeação da 

comissão coordenadora para participação no processo formativo de elaboração/adequação e 

gestão do plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de 

Mata de São João – Bahia”, considerando: 

 

[...] a necessidade de elaboração/adequação e Gestão do Plano de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação, em conformidade com o que 

estabelece a meta 18 da Lei Federal 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação) e a meta 18 da Lei Municipal 589/2015 de 17 de junho de 2015 

(Plano Municipal de Educação). (MATA DE SÃO JOÃO, 2016). 

 

Contudo, as ações desenvolvidas na revisão do plano de carreira, por esta comissão 

que envolvia vários profissionais de setores distintos da educação municipal não foi 

apresentado e o plano de carreira vigente no Município atualmente, ainda refere-se a Lei 

484/2011 que alterou a Lei Municipal nº 189/2003, dispondo sobre o estatuto, plano de 

carreira e remuneração do magistério público municipal de Mata de São João. 

Este plano de carreira, tendo em vista a profissionalização por meio do 

desenvolvimento profissional e a progressão na carreira, prevê a gratificação por estímulo ao 

aperfeiçoamento, considerando, no Art. 10 da Lei 484/2011: 

 

III – Gratificação por titulação, devida nos percentuais de 15% (quinze por 

cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 35% (trinta e cinco por cento), ao 

servidor da carreira do magistério que seja possuidor de diploma de 

especialização, mestrado ou doutorado respectivamente, não cumulativas, 

calculada sobre o vencimento básico”. (MATA DE SÃO JOÃO, 2011). 

 

Nesta perspectiva, a progressão vertical no Município de Mata de São João 

estabelece sete níveis, dentre os quais os professores têm a possibilidade de aumentar os seus 
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rendimentos, sendo que o professor nível I diz respeito ao professor que possui apenas o nível 

médio; no nível II, possui formação em nível médio com adicionais; professor nível III, 

possui formação em curso superior licenciatura curta; professor nível IV possui formação em 

curso superior de graduação licenciatura plena; professor nível V, possui formação em curso 

superior completo de licenciatura plena com pós-graduação com grau de especialização; 

professor nível VI, possui formação em curso superior completo de licenciatura plena com 

mestrado e por fim, professor nível VII, possui formação em curso superior completo de 

licenciatura plena com doutorado. 

Com relação a progressão horizontal, ou seja, a progressão por tempo de serviço, no 

Município de Mata de São João, de cinco em cinco anos o professor recebe uma gratificação 

no valor de cinco por cento com relação ao seu salário base, sendo cumulativo, os chamados 

quinquênios. 

As políticas para a profissionalização, na dimensão do desenvolvimento profissional, 

no Município de Mata de São João precisam ser revisadas, buscando atender ao PNE 

2014/2024, assim como o próprio PME 2015/2025. Entretanto, mesmo obsoleto, o plano de 

carreira existe, prevê remuneração adequada em nível de progressão vertical, remunera a 

progressão horizontal, mas não apresenta incentivo direto aos profissionais da educação em 

busca de galgar níveis maiores, a partir da formação. 

Em se tratando do desenvolvimento profissional: carreira das professoras 

alfabetizadoras entrevistadas, as quatro possuem o curso de Magistério em nível médio e 

curso superior de licenciatura em Pedagogia e todas estão matriculadas em cursos de pós-

graduação lato sensu: Duas realizam cursos de especialização em alfabetização e letramento, 

uma está concluindo o curso de especialização, também, em alfabetização e letramento e outra 

cursa especialização em educação especial. 

As professoras elegem como fundamental para o desenvolvimento profissional a 

busca constante por novos conhecimentos e que isso às profissionaliza, e de fato acontece. 

Quando perguntadas sobre o que, durante o período em que são professoras alfabetizadoras no 

Município, possibilitou a sua profissionalização e a sua melhoria enquanto professora, Joana 

Angélica (1⁰  ANO, 2019) acredita que tem se profissionalizado por meio da busca constante 

de inovação de aulas diferenciadas e algumas trocas de informações, trocas de conhecimentos 

com os próprios professores da rede. 

Maria Quitéria (1⁰  ANO, 2019), atribui a sua constante profissionalização, aos 

desafios encontrados, pois a cada dia precisa estudar mais, pesquisar mais, capacitando-se 



88 

 

com a finalidade de melhorar o seu trabalho. Makota Valdina (2⁰  ANO, 2019), corroborando 

com o pensamento de Maria Quitéria (1⁰  ANO, 2019), acredita que a profissionalização 

acontece por meio do estudo e afirma sempre buscar novos conhecimentos, procurando 

sempre melhorar o seu fazer docente. Enquanto Ana Néri (2⁰  ANO, 2019) diz que, o que 

possibilitou a sua profissionalização no Município foi o seu compromisso, a sua participação 

efetiva nas propostas da prefeitura, inclusive na formação continuada e no seu trabalho. 

As entrevistas realizadas apontaram que as professoras alfabetizadoras não se 

preocupam muito com a carreira como uma progressão para a sua profissionalização, mas se 

mostram bastante vinculadas à sala de aula e a novos conhecimentos, demonstrando assim 

preocupação com a profissionalidade, na medida em que, buscam qualificação profissional e 

conhecimento para aprimorar o seu trabalho, entretanto deixam de lado aspectos relacionados 

ao profissionalismo, por não se dedicarem muito ao desenvolvimento das suas carreiras e se 

conformarem com as condições de salários e trabalho a que são submetidas.  

5.3.2 PROFISSIONALIZAÇÃO: SINDICALIZAÇÃO 

 

A docência, por muitas vezes não é considerada profissão, mas sim, de acordo com 

Perrenoud (2001), uma semiprofissão. Enguita (1991), acreditava que o trabalho do professor 

deveria ser considerado como uma semiprofissão, pois ele considera que este acontece em um 

espaço intermediário, no qual, se aproxima tanto do profissionalismo, quanto da 

proletarização. Entretanto, a busca constante por salários dignos a profissão, fez com que 

professores criassem os sindicatos, outrora utilizados apenas pelas classes populares. 

O movimento sindical docente no Brasil começou suas discussões com o manifesto 

dos pioneiros em 1932, a LDB de 1946, a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996. A 

Constituição Federal de 1988 legalizou, pela primeira vez, a criação e associação sindical no 

Brasil, no artigo oitavo. 

Segundo Gouveia e Ferraz (2013) as reivindicações de base corporativa dos 

professores estiveram estruturalmente vinculadas aos conflitos sobre as condições de oferta do 

ensino público e sua incidência na qualidade da educação. No Brasil, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) teve sua existência com base em muitas 

lutas e entraves históricos desde a década de 1940, até os dias atuais, passando pela ditadura 

militar, período no qual eram proibidos quaisquer tipos de sindicatos. Contudo, mesmo com 

todas as dificuldades, a CNTE resistiu e atualmente, possui sede em Brasília e conta com 

cinquenta entidades filiadas e mais de um milhão de sindicalizados. 
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Na Bahia, o sindicato dos professores estaduais e municipais é a APLB (Associação 

dos Professores Licenciados do Brasil), atuante há quase 67 anos no Estado. No Município de 

Mata de São João – Bahia, até o ano de 2010, não existia sindicato dos professores. Neste ano 

foi fundado uma filial da APLB - Ba, por três professores concursados do Município, sendo 

conhecido como APLB – matense, atuante há aproximadamente nove anos. 

Nesse espaço coletivo, de associação dos professores, por meio da sindicalização, 

emerge um importante lugar de profissionalização na perspectiva deste profissional se 

identificar como trabalhador. Nóvoa (1999) corroborando com as potencialidades advindas da 

sindicalização acredita que: 

 

[...] a concretização destas propostas faz aparecer um ator coletivo, portador 

de uma memória e de representações comuns, que cria linguagens próprias, 

rotinas partilhadas de ação, espaços de cooperação e dinâmicas de co-

formação participada. É uma mudança decisiva para a profissão docente.” 

(NÓVOA, 1999, p.19)  

 

Nóvoa (1999) chama ainda a atenção de que os sindicatos dos professores devam ser 

diferentes dos sindicatos de outras áreas, pois precisam pautar-se no pedagógico e não 

somente em reivindicar questões salariais, afirmando que: 

 

não deixa de ser estranho que, numa época em que tanto se fala de 

“autonomia profissional” ou de “professores reflexivos”, se assista a um 

desaparecimento dos movimentos pedagógicos, no sentido que este termo 

adquiriu na primeira metade do século XX, isto é, coletivos de professores 

que se organizam em torno de princípios educativos ou de propostas de ação, 

da difusão de métodos de ensino ou da defesa de determinados ideias 

(NÓVOA, 1999, p. 16). 

 

Em ação, na luta por melhores condições de serviço e salários, com seus pares, os 

professores refletem a sua prática, percebem os meios da desvalorização da sua profissão, 

construindo meios e estratégias para solucionar as adversidades que se apresentam 

diariamente, podendo assim, legitimar a sua profissão, agindo diretamente na sua identidade 

de trabalhador, profissional da educação. 
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5.3.3 PROFISSIONALIZAÇÃO: A FORMAÇÃO 

 

Apesar de ser uma das profissões mais antigas do mundo, as discussões acerca da 

profissionalização docente ainda são consideradas recentes. Segundo o dicionário “Trabalho, 

profissão e condição docente”, profissionalização refere-se: 

 

Aos processos de formação inicial e continuada dos docentes, 

desenvolvimento profissional, construção da identidade profissional. Duas 

vertentes de estudos se destacam, uma aborda a profissionalização como 

processo de formação profissional do professor; a segunda, o processo 

histórico de construção da docência e identifica as transformações sofridas 

pelos docentes. (SHIROMA; EVANGELISTA, 2010, p. 1). 

 

O conceito de profissionalização docente trazido por Shiroma e Evangelista traduz a 

realidade vivenciada pelos professores desde a sua escolha profissional e enquanto se 

constitui, sendo o processo sempre de construção e reconstrução do fazer-se docente. Sendo 

assim, é possível compreender que a profissionalização acontece sempre que o profissional 

refletir a sua prática, sendo um erro entender a profissionalização apenas como o processo de 

formação, seja inicial ou continuada, pelo qual os professores passam, mas compreendendo 

que tais formações exercem um papel primordial para a constituição profissional deste 

professor em vários aspectos, especialmente identitário. 

Nesse contexto, a identidade profissional dos professores tem se demonstrado 

indefinida, sendo construída e reconstruída ao longo dos anos, “especialmente no caso dos 

professores do ensino elementar, a ponto de levar certos adultos a pensarem que qualquer 

leigo pode exercê-la” (LÜDKE; BOING, 2004, p. 1169). Esta é uma das fragilidades mais 

latentes e aparentes da profissão docente, sobretudo quando se trata da educação de crianças 

pequenas. A falta de identidade sólida, e um conceito definido de profissionalização, têm 

levado os professores, especialmente com o advento das novas tecnologias, a trabalharem 

mais e receberem menos, pois acumulam funções de vários profissionais da escola, dentre eles 

o datilógrafo, pois agora já entregam suas atividades digitadas, prontas para a impressão. 

A profissionalização é um processo pelo qual o professor está envolvido a todo 

instante, não sendo linear, tampouco hierárquico, mas que precisa ter “como fundamento a 

relação entre: teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico, 

de modo a atender à natureza e à especificidade do trabalho pedagógico” (VEIGA, 1998, p. 

77). Mas, é importante que o profissional detenha o conhecimento e a consciência crítica da 
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sua profissão e compreenda como ele pode transformar a realidade da comunidade em que 

trabalha e ser modificado por ela. 

É na formação que se produz a profissão docente, pois, a “formação de professores é 

o momento chave da socialização e da configuração profissional” (NÓVOA, 1992, p. 4). 

Entretanto, esta, tem se apresentado, num contexto histórico, desarticulada entre o que os 

professores constroem em serviço, ao que é articulado e desenvolvido nas formações. Sem 

essa articulação, o desenvolvimento profissional dos professores fica prejudicado, não 

havendo trocas nos processos entre o que se produz na formação e o trabalho do professor. 

Veiga (1998) acredita que a identidade profissional dos professores está 

intrinsecamente relacionada à formação tanto inicial quanto continuada dos professores. 

Entendendo as formações como instrumentos privilegiadores para a construção identitária da 

profissão, a autora afirma que: 

 

Ela é um processo contínuo que se inicia antes do exercício das atividades 

pedagógicas (pré-serviço), prossegue ao longo da carreira e permeia toda a 

prática profissional, numa perspectiva de formação permanente. Refletir 

sobre a profissionalização do magistério implica necessariamente ressaltar a 

importância da articulação entre a formação inicial e a continuada. Uma 

pressupõe a outra e ambas complementam-se como elementos essenciais à 

construção da identidade profissional. (VEIGA, 1998, p. 84) 

 

Os professores estão em um movimento de reflexão em torno da sua identidade 

profissional, na tentativa de compreender o seu papel perante a sociedade que a todo tempo se 

modifica, demandando cada vez mais deles. Neste sentido, Alarcão (1998), trazendo 

referências da sociedade portuguesa, acredita que “os professores estão saindo hoje da crise 

de identidade e de reconhecimento social que os assolou”, sendo que a mesma atribui essa 

mudança a “conscientização, pelos professores, da especificidade de seu conhecimento 

profissional” (ALARCÃO, 1998, p. 105, 106). 

O conhecimento do professor é indispensável para a sua profissão, afinal, pode ser 

compreendido como seu instrumento de trabalho, contudo, conhecimento é muito mais amplo 

e valoroso para todo e qualquer profissional, especialmente, quando este profissional é o 

professor que está em constante desenvolvimento e, a todo instante se depara com situações 

adversas, que vão além da sala de aula. 

 

O conhecimento do professor não é meramente acadêmico, racional, feito de 

fatos, noções e teorias, como também não é um conhecimento feito só de 

experiência. É um saber que consiste em gerir a informação disponível e 
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adequá-la estrategicamente ao contexto da situação formativa em que, em 

cada instante, se situa sem perder de vista os objetivos traçados. É um saber 

agir em situação. Mas não se fique com uma ideia pragmático-funcionalista 

do papel do professor na sociedade, porque o professor tem de ser um 

homem ou uma mulher de cultura, ser pensante e crítico, com 

responsabilidades sociais no nível da construção e do desenvolvimento da 

sociedade. (ALARCÃO, 1998, P. 104) 

 

A consciência e o conhecimento acerca da sua profissão constituem um caminho 

para a profissionalização. Entendendo-a como um ato político, Tello e Almeida, de forma 

breve, discorre: 

 
Profissionalização docente como desenvolvimento profissional e como 

trajeto formativo que o docente vai realizando desde que começa a sua 

formação inicial, se manifesta no desempenho do exercício profissional e 

atravessa a formação contínua. (TELLO et al. ALMEIDA, 2014, p.164.) 

 

A profissionalização e a formação são entendidas por muitos pesquisadores da área 

como sinônimos e complementares, entretanto, como visto até o momento, os termos em 

questão não se configuram como sinônimos, em contrapartida, devem ser compreendidos 

como complementares, afinal, a formação é o eixo estruturante da profissionalização. Nóvoa 

acredita que “a formação de professores pode desempenhar um papel importante na 

configuração de uma „nova‟ profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma 

cultura profissional no seio das escolas” (NÓVOA, 1992, p. 12) 

Assim, a dimensão formativa da profissionalização abarca em seu seio a formação 

inicial e a formação continuada. Em fevereiro de 2002, O Conselho Nacional de Educação, 

por meio da Res. 01/2002 (CNE/CP), instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da educação básica, 

 

Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular 

de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 

modalidades da educação básica. (BRASIL, 2002) 

 

Esta diretriz normatiza e regulamenta a formação inicial dos professores para a 

educação básica, tendo em vista o que preconiza a LDB 9.394/96, a fim de garantir que os 

docentes, ao final desta formação, consigam cumprir ao estabelecido no Art. 13, como pode 

ser visto: 
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Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. (BRASIL, 1996). 
 

A profissionalização na dimensão da formação passa por dois vieses, sendo eles: a 

preparação acadêmica / profissional e a prática profissional. No primeiro momento, o 

professor, em formação inicial, está em constante processo de descoberta acadêmica e 

profissionalmente, constituindo a sua base por meio de aulas, leituras e estudos do universo 

no qual irá se inserir. Quando vai para campo, desenvolve a prática profissional, construindo 

aos poucos, com seus pares, estratégias e habilidades para lidar com as situações adversas do 

seu fazer docente. Constituindo-se assim, um profissional. 

Duas professoras alfabetizadoras destacaram, durante entrevista, a respeito da 

formação inicial em magistério e a graduação em Pedagogia. Makota Valdina (2⁰  ANO, 

2019) acredita que as duas formações estão vinculadas, pois: 

 

Inicialmente cursei o Magistério três anos dentro de um colégio, enquanto 

fazia o Magistério do primeiro ao terceiro ano, depois eu fui para faculdade, 

fiz quatro anos de Pedagogia, então eu acho que elas estão vinculadas, já era 

um conhecimento que eu tinha quando eu cheguei na faculdade, porque a 

gente fazia Magistério mesmo. (MAKOTA VALDINA, 2⁰  ANO, 2019). 

 

Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019), afirma que se reconheceu professora e atribui a 

maior parte de suas aprendizagens para lecionar ao curso de Magistério, ou seja, sua formação 

inicial: 

 

Eu amei o Magistério e o Magistério me ajudou muito, tudo que eu aprendi 

foi no Magistério na verdade a Pedagogia é mais uma questão teórica, 

mesmo com a parte dos estágios, é uma questão muito mais teórica, o 

Magistério não, é todo um processo, o Magistério desde o primeiro ano você 

já percebe que não será fácil a sua trajetória como professora. Eu acredito 

que o Magistério foi o meu ponto chave, não que a Pedagogia, a pós-

graduação e a formação continuada não tenham contribuído, mas o 

Magistério... Eu não sei nem porque tiraram o Magistério, eu não sei nem 
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porque em vez da Pedagogia não colocaram Magistério, colocaram o nome 

Magistério. Ah! é muito bom! A gente aprende tudo, convive, ver realmente 

a realidade, ver as dificuldades que os professores passam, é muito diferente, 

é muito diferente. Quando eu fui para Pedagogia inclusive, eu achei que 

seria tipo Magistério, mas eu vi que foi mais teoria e o Magistério não, no 

Magistério você vai mais para realidade, você está ali no dia a dia, o estágio 

é mais amplo, inclusive eu tive que ficar um mês antes porque a minha 

professora regente foi fazer uma cirurgia de garganta, então eu peguei uma 

turma de terceiro ano com quase 40 meninos, 3ª série que hoje é o  4º ano, 

então o Magistério para mim foi o ponto-chave, o Magistério para mim foi: 

ou você continua ou você desiste agora. Essa foi a prova de fogo, mas passei. 

(JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Quando indagada, sobre quais diferenças ela encontrou entre as formações de 

Magistério e Pedagogia, ela acrescenta: 

 

O Magistério assim, o Magistério é mais aquele negócio professora mesmo, 

professora! O Magistério foca professora, o Magistério te mostra os desafios, 

você tem a experiência teórica e concreta e a Pedagogia não, a Pedagogia eu 

achei muita teoria, teve a parte do estágio como eu estou dizendo a você, 

teve os três estágios, mas não é a mesma coisa, primeiro porque a realidade 

não é mais a mesma, antes o professor era mais respeitado, professor tinha 

aquela coisa: o que seu professor disser está dito! Hoje não, professor não 

pode dizer nada porque tem a secretaria de educação, porque se o professor 

diz e a mãe faz queixa a secretaria de educação, esta dar razão a mãe. Então 

para mim o Magistério foi meu ponto chave, a Pedagogia não, a Pedagogia 

foi muita teoria, muito conhecimento que na verdade não condiz com a nossa 

realidade e o Magistério não, o Magistério é assim oh: Ou você vai ou você 

não vai, ou você continua ou você não continua! (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  

ANO, 2019). 

 

A fala desta professora retrata não apenas o saudosismo pelo que ela viveu ao cursar 

e lecionar no período em que realizou o curso de Magistério, mas ela também denuncia o 

distanciamento entre teoria e prática existente no curso superior em Pedagogia, fazendo-a, 

indagar-se o porquê de não existir mais o curso em nível médio de Magistério, assim como o 

desrespeito frequente que o professor vivencia ao longo da sua profissão, tanto pelos poderes 

públicos, perpassando pela comunidade (pais e alunos). 

A formação dos professores, não se extingue na inicial, se estendendo para a 

continuada. Considerando a formação como um processo dinâmico e com possibilidades de 

aperfeiçoamento crescente, pode-se entendê-la como um processo continuo. Sendo assim, esta 

formação continuada pode acontecer pelo desejo individual de formar-se, seja em um curso de 

pós-graduação, nos níveis de especialização (latu senso); mestrado e/ou doutorado (stricto 

senso). Mas também pelo serviço, que são as formações continuadas oferecidas pelos sistemas 
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de ensino na perspectiva de elevar os índices de rendimentos dos alunos, assim como, 

cumprirem com o estabelecido por lei, com relação à valorização profissional dos 

professores.Com relação à formação continuada, Moreira e Candau acreditam: 

 

É necessário um destaque a necessidade de pensar uma formação continuada 

que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no cotidiano da escola 

quanto o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na 

universidade, de modo a articular teoria e prática na formação e na 

construção do conhecimento profissional do professor. (MOREIRA, 

CANDAU, 2005, p. 23) 

 

A reflexão trazida pelos autores reflete o que vem acontecendo em relação às 

formações continuadas em serviço, que, ora são bastante acadêmicas, descontextualizada da 

realidade vivenciada pelos professores, baseada em teorias. Ora são totalmente práticas, 

desconsiderando o embasamento teórico necessário. O professor, especialmente da educação 

básica, necessita de conhecimentos plenos, no sentido de sempre reconstruir, afinal, o ser 

humano, em si, não é um ser acabado e por isso, está em constante desenvolvimento e 

aprendizagem, sendo a formação continuada indispensável para novas conquistas 

profissionais, desde quando possibilite que o professore reflita a sua prática, potencializando-

a. 

Todas as professoras alfabetizadoras entrevistadas participaram da formação 

continuada oferecida pelo Município, entretanto, segundo elas, a formação se modificou e não 

fez mais sentido para elas participarem. Sendo assim, no ano de 2018, nenhuma delas 

participou das formações ofertadas.  

Das formações dos anos anteriores, perguntei inicialmente pontos positivos e 

negativos. Como positivos, Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019)  e Maria Quitéria (1⁰  ANO, 

2019)  atribuem as trocas de experiências, trocas de conhecimentos, ela entende a formação 

como um espaço de interação e socialização no qual, além de trocar conhecimentos e 

experiências, os professores se conhecem e criam laços de amizade, podendo auxiliar e ser 

auxiliado por seus pares. Enquanto as professoras do segundo ano: Ana Néri (2⁰  ANO, 2019)  

relata que quando participava, as formações ajudavam muito no seu fazer docente, no seu 

desempenho em sala de aula, pois os formadores eram muito bons. Makota Valdina (2⁰  

ANO, 2019) acrescenta que quando frequentava tinham muitas novidades, muitas práticas 

novas que levava para a sua sala de aula. 
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Como ponto negativo, as professoras afirmaram que, depois que saiu do Pnaic, a 

formação passou a ser repetitiva, deixando de fazer sentido, sendo abordados os mesmos 

conteúdos, só mudando a professora, além de não condizer com a realidade vivenciada: 

 

O ponto negativo que eu vejo é que tem que ser uma formação que vá de 

acordo com a nossa realidade, a gente não pode viver uma outra realidade de 

um outro Município se o nosso Município não é esse. Eu acredito que deve 

ser estudado primeiro o Município para que depois formalizar essa formação 

continuada para realmente colocar em prática o que a gente vai aprender, 

porque não adianta vir uma outra pessoa, com uma realidade totalmente 

distorcida da nossa, que a nossa realidade é totalmente diferente, vir com 

teorias, que a gente precisa de teorias, a gente precisa, mas no nosso caso, a 

gente valoriza mais a prática, porque como é que a gente vai colocar em 

prática uma coisa que não condiz com a nossa realidade? (JOANA 

ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Por acreditar que não coincidia com a realidade local, as professoras de primeiro ano 

não conseguiam estabelecer conexões entre o que era estudado na formação com a sua sala de 

aula, precisando buscar novas fontes, novos meios para ajudá-las em serviço, já que a 

formação continuada não cumpria esse papel. No que diz respeito às professoras de segundo 

ano, quando se tratava da formação oferecida pelo Pnaic, conseguiam fazer conexões e levar 

sempre novidades para as crianças, fazendo com que essas avançassem, contudo, quando 

mudou a formação, estas também não conseguiram mais estabelecer essa conexão, deixando 

assim de participar. O horário em que é oferecida a formação continuada também foi um 

empecilho e fez com que muitos professores deixassem de frequentar, mesmo acreditando ser 

importante. 
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6 PLANO DE AÇÃO COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO FORMATIVA VOLTADA 

PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES DE MATA DE SÃO JOÃO-BA 

 

As pesquisas realizadas ao longo deste estudo apontaram que as professoras 

alfabetizadoras do Município de Mata de São João estão envolvidas com a profissionalidade, 

ou seja, o seu fazer docente na sala de aula, assim como em qualificações para aprimorar suas 

aulas e o seu conhecimento, deixando de lado o profissionalismo, referente ao 

desenvolvimento da carreira docente, assim como as lutas sindicais.  

Compreendendo as dificuldades do processo de alfabetização no Município, atrelado 

à profissionalização docente, este plano de ação tem como objetivo possibilitar a constante 

profissionalização das professoras alfabetizadoras, de forma que haja reflexão por parte das 

professoras alfabetizadoras, valorização docente e consequente melhoria nos processos de 

ensino aprendizagem das crianças. Neste sentido, este plano de ação será proposto à 

Secretaria de Educação do Município de Mata de São João para apreciação, avaliação e 

possível execução. 

As professoras alfabetizadoras entendem a formação continuada como um processo 

de profissionalização e buscam qualificar-se, entretanto, ultimamente, a qualificação ofertada 

pelo Município não está sendo atrativa, fazendo com que deixem de frequentar. Como um 

espaço possibilitador para a profissionalização docente, afinal, com os pares, é possível 

refletir a sua condição enquanto professora alfabetizadora e trabalhadora, não apenas a sua 

prática em sala de aula, este ambiente propicia inicialmente e potencialmente a 

profissionalidade, contudo, da forma como acontece, pode tornar-se também um ambiente que 

possibilite a busca e o interesse da profissionalização na dimensão do profissionalismo. 

 

6.1 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

A formação continuada atual do Município de Mata de São João é composta por duas 

ações: a) Jornada Pedagógica no início do ano letivo e b) curso de formação continuada ao 

longo do ano, com carga horária de 30 horas. 

Com base nas entrevistas realizadas é possível perceber que as professoras 

alfabetizadoras acreditam que se qualificaram profissionalmente, também, por meio da 

formação continuada ofertada pelo Município. Entretanto, não participam mais do curso, pois 

segundo elas não condiz com a realidade, como relatado por Joana Angélica (1º ANO, 2019): 
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Tem que ser uma formação que vá de acordo com a nossa realidade, a gente 

não pode viver outra realidade, de outro Município, se o nosso Município 

não é esse. Eu acredito que deve ser estudado primeiro o Município para 

depois formalizar essa formação continuada, para realmente colocar em 

prática o que a gente vai aprender, porque não adianta vir outra pessoa, com 

uma realidade totalmente distorcida da nossa, que a nossa realidade é 

totalmente diferente, vir com teorias, que a gente precisa de teorias, a gente 

precisa, mas no nosso caso, a gente valoriza mais a prática, porque como é 

que a gente vai colocar em prática uma coisa que não condiz com a nossa 

realidade e por isso que esse ano eu não participei da formação continuada e 

se continuar desse jeito eu também não vou participar, porque se não for 

uma coisa que venha de acordo com a realidade da minha comunidade eu 

não tenho nada a fazer nesse meio, a única coisa que eu lamento são as 

amizades e a troca de conhecimentos. (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 

2019). 

 

Corroborando com Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019), Maria Quitéria (1⁰  ANO, 

2019) afirma que “gostaria que fosse uma formação continuada condizente com a realidade do 

Município de Mata de São João, que pudesse ajudar as crianças a melhorar o ensino e 

aprendizagem e que focasse mais no ensino e aprendizagem das crianças. 

Com a finalidade de superar o distanciamento entre o que é vivenciado no curso 

entre o que é vivido em sala de aula, Joana Angélica (1⁰  ANO, 2019) acrescenta: 

 

Se eu pudesse, a primeira coisa que eu modificaria na formação continuada: 

Teria que ter uma reunião com os professores do Município para ver qual é a 

necessidade do Município, para ver qual realmente é a necessidade de cada 

localidade e a partir daí, eu vejo assim, que não teria necessidade de trazer 

um professor de fora, pegaria um dos professores da rede, porque nós temos 

professores capacitados para isso, professores estudados, professores cheios 

de conhecimentos, professores cheios de prática, principalmente professores 

do fundamental 1 que poderia sim dar uma formação continuada para os 

professores do Município. Eu acho que não teria tanta necessidade de tanto 

gasto desnecessário com pessoas, não que as pessoas não sejam bem vindas, 

não que a gente não necessite de outros conhecimentos, mas no caso 

específico da formação continuada teria que ser professores da rede para 

transmitir esse conhecimento, porque eles já conhecem a realidade eles 

poderiam contribuir muito mais do que outros professores de fora. 

Lembrando que eu não estou menosprezando os professores de fora, só 

ressaltando que na rede também tem professores capacitados, com 

conhecimentos, cheios de diplomas e cheios de práticas e seria muito mais 

viável. (JOANA ANGÉLICA, 1⁰  ANO, 2019). 

 

Por sua vez, Makota Valdina (2⁰  ANO, 2019) afirma não frequentar mais por causa 

dos horários que não são compatíveis com a sua realidade, pois para ela “é ruim durante a 

noite e aos sábados não dá”. 
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Em vistas da profissionalização das professoras alfabetizadoras do Município de 

Mata de São João, elaborou-se um Plano de Ação como proposta de execução do Plano de 

Atualização Formativa para Professores Alfabetizadores de Mata de São João, conforme se 

apresenta a seguir. O Plano de Ação apresenta desafios, recomendações e impactos esperados: 

 

6.2 AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS 

 

DESAFIOS AÇÕES PERÍODO PREVISTO 

Formação continuada 

condizente com a 

realidade dos alunos e 

professores 

alfabetizadores do 

Município. 

 Conhecer a realidade dos 

alunos que estão no Ciclo de 

Alfabetização nas escolas do 

Município. 

 Mapear por ano/série as 

dificuldades apresentadas 

pelos alunos. 

 Desenvolver estratégias 

pedagógicas que 

possibilitem a aplicação 

prática pelas professoras nas 

classes de alfabetização. 

 

 

 

 

 

 Primeiro trimestre / 

2020. 

Valorização docente e 

ampliação dos espaços 

formativos. 

 Valorizar o professor por 

meio da incorporação da 

formação continuada para a 

promoção dos servidores na 

carreira. 

 Viabilizar a formação 

continuada dentro das 

escolas usando uma parte da 

carga horária destinada para 

atividade complementar. 

 Possibilitar formações em 

outros espaços para 

completar a carga horária. 

 Capacitar tutores e 

professores para formação a 

distância, por meio de 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo trimestre / 

2020. 

Avaliação da formação 

continuada. 

 Definir indicadores 

intermediários de 

acompanhamento ao longo 

do ano e indicadores finais 

de avaliação da formação 

continuada. 

 

 

 Entre Agosto e 

Novembro / 2020. 
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6.2.1 AVALIAÇÃO PERMANENTE 

 

Ao longo da execução deste plano, cada ação deverá ser avaliada. Nesta perspectiva, 

para cada desafio proposto deverão ser definidos indicadores para acompanhamento 

permanente e verificação da sua efetivação. Os dados obtidos por meio desta avaliação 

servirão de subsídio para possíveis alterações nas ações pré-definidas neste documento, com a 

finalidade de contemplar o objetivo deste plano de ação. 
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6.3 CRONOGRAMA 

 

AÇÕES 
1⁰  

TRIMESTRE 

2020 

2⁰  

TRIMESTRE 

2020 

3⁰  

TRIMESTRE 

2020 

4⁰  

TRIMESTRE 

2020 

Conhecer a realidade 

dos alunos que estão no 

Ciclo de Alfabetização 

nas escolas do 

Município. 

 

 

   

Mapear por ano/série as 

dificuldades 

apresentadas pelos 

alunos. 

    

Desenvolver estratégias 

pedagógicas que 

possibilitem a aplicação 

prática pelas professoras 

nas classes de 

alfabetização 

    

Valorizar o professor 

por meio da 

incorporação da 

formação continuada 

para a promoção dos 

servidores na carreira. 

    

Viabilizar a formação 

continuada dentro das 

escolas usando uma 

parte da carga horária 

destinada para atividade 

complementar. 

    

Possibilitar formações 

em outros espaços para 

completar a carga 

horária. 

    

Capacitar tutores e 

professores para 

formação a distância, 

por meio de Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

    

Definir indicadores 

intermediários de 

acompanhamento ao 

longo do ano e 

indicadores finais de 

avaliação da formação 

continuada. 
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6.4 ORÇAMENTO 

 

Com vistas a execução das ações do plano de ação para implantação do Plano de 

Atualização Formativa destinada aos professores alfabetizadores do Município de Mata de 

São João – BA, a previsão orçamentária é no valor de R$ 5.750,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 

5
Valor unitário por curso, disponível em: https://maiseduc.com.br/courses/capacitacao-de-tutores-em-ead-na-

plataforma-moodle/.
 

6
Valor referente a 6 horas/aula. 

  

ELEMENTOS DE DESPESA VALOR (R$) 

Curso de capacitação para tutores (AVA)    300,005 

Formador    250,006 

Transporte 1.500,00 

Alimentação 1.500,00 

Notebook 2.200,00 

TOTAL 5.750,00 

https://maiseduc.com.br/courses/capacitacao-de-tutores-em-ead-na-plataforma-moodle/
https://maiseduc.com.br/courses/capacitacao-de-tutores-em-ead-na-plataforma-moodle/
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7 RESULTADOS ESPERADOS 

 

O presente Plano de Atualização, construído a partir dos estudos e pesquisas 

empreendidas ao longo do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas a 

Educação (Gestec) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)/ Grupo de Pesquisa em 

Gestão, Trabalho e Educação e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental, 

Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios (Gepet), possui como resultados esperados: 

a constante profissionalização das professoras alfabetizadoras, a partir das demandas trazidas 

pelos sujeitos da pesquisa, na sua realidade de trabalho. 

Quanto mais profissionalizadas, mais preparadas às professoras se sentirão para atuar 

nas classes de alfabetização. Alfabetizar não é fácil, entretanto, este plano de atualização 

formativa apresenta possibilidades para que a formação continuada ofertada pelo Município 

seja significativa para os sujeitos desta pesquisa. 

 As professoras alfabetizadoras de Mata de São João – BA, por meio deste plano, 

terão a possibilidade de potencializar a sua profissionalização, na dimensão da 

profissionalidade, com formação continuada condizente com a realidade das docentes e dos 

alunos, permitindo reflexões entre teoria e prática, tendo em vista que, as professoras 

alfabetizadoras, demonstraram na pesquisa, buscar qualificação profissional com objetivo de 

aprimorar o seu fazer docente e o seu trabalho em sala de aula, em prol de melhorias nos 

processos de ensino aprendizagem das crianças no período da alfabetização. 

Por meio da valorização docente, será possível que as professoras alfabetizadoras se 

sintam estimuladas e impulsionadas a desenvolver a dimensão da profissionalização: 

profissionalismo, na medida em que propõe a incorporação da formação continuada para 

promoção dos servidores na carreira, inserindo como progressão horizontal no Plano de 

Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do Município de Mata de São João, 

possibilitando que avivem reflexões em relação ao desenvolvimento e progressão da carreira 

docente no Município. 

Compreendendo a profissionalização como individual e coletiva, as professoras 

alfabetizadoras terão a possibilidade de participar das propostas com maior flexibilidade, 

permitindo que vivenciem outros espaços formativos que favoreçam o seu desenvolvimento, 

propiciando assim, maior número de professoras alfabetizadoras participando das formações 

continuadas. 

 

  

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o percurso formativo e investigativo investidos nesta pesquisa, vários foram 

os desafios enfrentados. Inicialmente, a pesquisa em busca de referências teóricos não foi 

fácil, pois não encontrei autores que discorrem sobre o tema desta pesquisa, precisando 

estabelecer critérios de escolhas, a partir da aproximação conceitual, para que assim, pudesse 

analisar as categorias profissionalização docente e alfabetização, tendo em vista que o objeto 

é a profissionalização dos professores alfabetizadores do Município de Mata de São João – 

BA, a partir da obrigatoriedade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos. Trago esta 

ressalva, pois, quando se trata de alfabetização, é fácil localizar muitas pesquisas, entretanto, 

quando se trata da profissionalização dos professores alfabetizadores, não aparecem 

resultados da pesquisa. 

Após as análises das pesquisas teóricas e documentais, o segundo desafio foi a 

liberação para a pesquisa de campo junto ao Comitê de Ética, que, por se tratar de um 

processo demorado, com muitos por menores, atrasou relativamente o início da pesquisa no 

campo. No entanto, o desafio maior estava por vir, e aconteceu lá, no campo de pesquisa, no 

qual, as professoras alfabetizadoras não demonstravam interesse em participar da pesquisa. 

O trabalho do professor, no seu dia adia não é fácil e pesquisar a profissionalização 

das professoras alfabetizadoras se configurou como uma experiência ímpar. As vivencias ao 

longo dessa pesquisa foram de grande relevância para a profissionalização da pesquisadora. 

Perceber nos rostos, vozes e gestos das professoras entrevistadas o encanto que possuem pela 

profissão, após tantos anos de exercício, foi esplendido. 

Pesquisar a educação se constitui em um movimento dialético, transposto do real, 

para o ideal, em busca da transformação da sociedade, em vistas a melhorá-la. Nesta 

perspectiva, enquanto professora e pesquisadora, pretendo dar continuidade às pesquisas, por 

se caracterizar como, a partir do conhecimento, meio transformador, inicialmente para o 

professor, por conseguinte dos seus alunos. Assim, o mestrado profissional se configurou 

como a experiência formativa de maior impacto e relevância, tendo em vista a 

profissionalização. Inicialmente, diferente do mestrado acadêmico, o mestrado profissional se 

caracteriza como desafiador, na medida em que, o pesquisador precisa, para além do aporte 

teórico e metodológico, a partir de análises do campo de pesquisa, perceber como pode 

contribuir para a realidade apresentada, precisando construir um produto. Para além, o 
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mestrado profissional, permitiu reflexões e questionamentos da prática profissional docente, 

de modo que, a pesquisa favoreceu a profissionalização da pesquisadora. 

Pesquisar as categorias de analise: alfabetização e profissionalização são de grande 

relevância no âmbito educacional. A categoria profissionalização docente ao longo da 

pesquisa se desvelou, dentro do mundo do trabalho do professor (a escola), como 

potencializador da força do profissional no seu exercício. A profissionalização, para além da 

valorização docente, como geralmente compreendida, prevê consigo conhecimentos inerentes 

à profissão e ao trabalho, no seu labor diário em sala de aula (profissionalidade), assim como 

desenvolvimento da carreira docente e lutas corporativas (profissionalismo). Investigar a 

categoria alfabetização permitiu conhecer por meio da historicidade os processos de 

alfabetização pelos quais o Brasil atravessou, percebendo os avanços e equívocos, desde a 

primeira LDB até a atualidade, sendo fundamental para a compreensão do objeto de pesquisa. 

Considerando o Plano de Atualização Formativa como um dispositivo relevante e 

suas potencialidades para a profissionalização das professoras alfabetizadoras, será 

apresentado a Secretaria de Educação do Município de Mata de São João – BA, com vistas à 

implantação. Em tempo o plano de ação desenvolvido será exposto para análise e avaliação. 

Durante a implantação, a pesquisadora ficará a disposição para orientar a equipe, dar suporte e 

auxiliar no desenvolvimento das ações propostas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

 

 

 

 

A presente pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

tem como objetivo principal propor estratégia de ação que oriente o processo de 

profissionalização dos professores alfabetizadores de Mata de São João - BA, a partir da 

obrigatoriedade da oferta do ensino fundamental de nove anos no Município. Conforme 

indicado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, reafirmamos a preservação da sua 

identidade, ainda que, nesta entrevista, seja necessário identificá-lo (a) visto que, a partir dos 

resultados desse instrumento, poderemos voltar a falar-lhe para fins de aprofundamento da 

pesquisa. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

(Professores alfabetizadores de Mata de São João – Bahia) 

 

TEMA 1: Ingresso na Docência: Formação inicial 

 

1. Relate seu ingresso na docência, o que levou a ser professora alfabetizadora? 

2. Você se considerava preparado para trabalhar nessa modalidade de ensino? 

3. A que você atribui esse preparo/despreparo inicial? 

 

TEMA 2: Trabalho Pedagógico em Mata de São João 

 

4. Relate o seu ingresso como docente no Município de Mata de São João – Bahia. 

5. Como você caracteriza o trabalho que faz em sala de aula, nas turmas de 

alfabetização? 

6. Quais os desafios enfrentados para a realização do seu trabalho? 

7. Quais alternativas você utiliza para superar tais desafios? 

8. Relate pontos positivos e negativos em ser professora alfabetizadora no Município. 

 

TEMA 3: A Formação Continuada 

 

9. Relate pontos positivos e negativos referentes à formação continuada, na sua 

concepção. 

10. Como você caracterizaria a relação entre as experiências produzidas durante a 

formação continuada e o trabalho pedagógico que realiza em aula? 

11. Se você pudesse, o que modificaria na formação continuada? 

Me

strado Profissional 

Gestão e 
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TEMA 4: Processo de Profissionalização 

 

12. Durante esse período em que é professora alfabetizadora no Município, o que você 

acredita que possibilitou a sua profissionalização? 

13. Desde o seu ingresso, até os dias atuais, como você caracterizaria o trabalho que 

realizou como professora alfabetizadora? 

14. Relacione elementos que você considera importantes na sua formação profissional nos 

últimos anos. 

15. Relate um fato vivenciado como professora alfabetizadora que evidencia o trabalho 

pedagógico realizado por você. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – COORDENADORA DA ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

A presente pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

tem como objetivo principal propor estratégia de ação que oriente o processo de 

profissionalização dos professores alfabetizadores de Mata de São João - BA, a partir da 

obrigatoriedade da oferta do ensino fundamental de nove anos no Município. Conforme 

indicado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, reafirmamos a preservação da sua 

identidade, ainda que, nesta entrevista, seja necessário identificá-lo (a) visto que, a partir dos 

resultados desse instrumento, poderemos voltar a falar-lhe para fins de aprofundamento da 

pesquisa. 

 

Questionário – Coordenadora da Alfabetização 

 

1. O Município tem quantos professores lecionando no primeiro ano? 

2. Desses professores que lecionam no primeiro ano, quantos são concursados? 

3. Quantos professores no segundo ano? 

4. Desses professores que atuam no segundo ano, quantos são concursados? 

5. Quantos professores alfabetizadores ingressaram no último concurso? 

6. Qual a idade média dos professores alfabetizadores? 

 

a) 30 anos 

b) 35 anos 

c) 40 anos 

d) 45 anos 

e) 50 anos 

f) 55 anos 

9. Todos possuem ensino superior completo? 

Sim 

Não 

Me

strado Profissional 

Gestão e 
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7. Quantos possuem pós-graduação? 

8. Quantos possuem mestrado e/ou doutorado? 

10. Os professores alfabetizadores participam da formação continuada? 

 

a) Todos 

b) A maioria 

c) A minoria 

d) Nenhum 

 

11. Quem oferece a formação continuada para os professores alfabetizadores do 

Município de Mata de São João - Bahia? 

 

a) O próprio Município. 

b) A formação é do PNAIC. 

c) O Município terceiriza a formação, contratando consultorias. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

ESTAPESQUISASEGUIRÁOSCRITÉRIOSDAÉTICAEMPESQUISACOMSERESHUMANOS CONFORME 

RESOLUÇÃO N
O

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DESAÚDE. 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. Após ser esclarecido 

(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. 

Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título da Pesquisa: “PLANO DE ATUALIZAÇÃO FORMATIVA: A 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MUNICÍPIO 

DE MATA DE SÃO JOÃO – BAHIA.” 

Pesquisadora responsável: Yale Cunha Avelino 

Orientadora: Profa. Dra. Célia Tanajura Machado 

 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA, OBJETIVOS, DETALHAMENTO DOS 

PROCEDIMENTOS E FORMA DE ACOMPANHAMENTO 

A pesquisa tem como objetivo propor estratégia de ação que oriente o processo de 

profissionalização dos professores alfabetizadores de Mata de São João – BA, a partir da 

obrigatoriedade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos no Município. Como 

objetivos específicos, visou: Descrever a trajetória dos professores alfabetizadores da rede 

Municipal de Mata de São João - BA; investigar aspectos importantes presentes nos 

processos de profissionalização dos professores alfabetizadores da rede Municipal de Mata 

de São João – BA e elaborar um Plano de Atualização Formativa para professores 

alfabetizadores da rede Municipal de ensino de Mata de São João – BA.Para a construção do 

referencial teórico serão utilizados documentos disponibilizados em sites oficiais, bem como 

literatura atualizada sobre o assunto. 
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Durante a pesquisa de campo, serão realizadas entrevistas narrativas com 

professores alfabetizadores que atuam nas classes de alfabetização no Município de Mata de 

São João – Bahia. As entrevistas terão como finalidade identificar elementos que permitam 

apreender aspectos de seu processo de profissionalização enquanto professores 

alfabetizadores do Município. 

Destacamos como possíveis riscos da pesquisa para os colaboradores o desconforto 

ou constrangimento para falar sobre sua história de vida docente, relatando potencialidades e 

fragilidades na sua profissionalização, enquanto professor alfabetizador, no Município de 

Mata de São João – Bahia, assim como, possíveis contribuições para a sua prática 

profissional docente. No entanto, esclarecemos que os riscos serão minimizados, pois a 

entrevista narrativa (estratégias metodológicas da pesquisa) terá caráter semi-estruturado 

permitindo que o participante discurse apenas, situações que considere relevantes para sua 

profissionalização. Enfatizando que, por todo o processo, será explicitado que o participante 

tenha livre arbítrio sobre o conteúdo, assim como, o poder de desistir de participar do 

processo no momento que este achar conveniente.  O acesso aos professores alfabetizadores, 

será por meio de contato via e-mail e telefônico, obtido de forma particular. 

 

Endossamos ainda que, todas as informações fornecidas pelos sujeitos da pesquisa 

serão mantidas em sigilo, respeitando assim a identidade dos envolvidos durante a análise e 

apresentação dos dados neste Trabalho de Conclusão Final de Curso; artigos, resumos e/ou 

qualquer forma de comunicação nas quais forem referenciados ou utilizados como fonte de 

investigação, visto que os participantes não serão identificados e sua categoria (coordenador 

ou docente) e/ou informações genéricas que se fizerem necessárias. 

 

Os dados coletados nesta pesquisa serão mantidos sob responsabilidade do 

Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC/UNEB), 

do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, pelo período de 05 

(cinco) anos, ao encargo da Profa Dra Célia Tanajura Machado. Após este período, os dados 

serão destruídos.  

 

Defendendo o direito dos participantes de retirarem o consentimento para a 

utilização dos dados dos questionários a qualquer momento que julgarem adequado e/ou 

necessário. Assim como, para a utilização de suas narrativas.  
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Informamos que a participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou 

remuneração resultante dela. Informamos que quaisquer dúvida que os participantes 

apresentarem serão esclarecidas pela pesquisadora e, caso estes queiram, poderão entrar em 

contato também com o Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclarecemos 

ainda que de acordo com as leis brasileiras é garantido aos participantes da pesquisa, o 

direito a indenização caso sejam prejudicados por esta pesquisa.  

 

Os participantes receberão uma cópia deste termo onde consta o contato da 

pesquisadora, nos quais poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e a participação, agora ou 

a qualquer momento. 

 

 

Salvador, 11 de Setembro de 2018. 

 

 

 

___________________________                   ________________________________ 

Assinatura do pesquisador discente                      Assinatura do professor responsável       

   (orientando)                                                               (orientador) 

 

 

 

 

 


