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RESUMO 

 
Essa pesquisa objetiva analisar as iniciativas de formação continuada de professores, adotadas 

no período entre 2008 a 2016, pela rede pública municipal de Ilhéus/BA, após a ampliação do 

Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração. Iniciamos a pesquisa utilizando o 

questionário como primeiro instrumento de investigação. O questionário foi aplicado aos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que faziam parte da iniciativa de 

formação de professores efetuada pelo município de Ilhéus no ano de 2016. Devido à 

quantidade de iniciativas que foram elencadas pelos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e falta de informação sobre cada uma delas, aplicamos a entrevista como 

segundo instrumento de investigação com o objetivo de obtermos mais informações para que 

a análise pudesse ser efetuada com maior profundidade. As entrevistas foram realizadas com 

duas coordenadoras de formação que atuavam na SEDUC entre os anos delimitados nesta 

pesquisa. Para a tabulação e análise dos dados utilizamos a metodologia de análise de 

conteúdos pautada no estudo de Bardin (2009), utilizando como unidade de registro o tema. 

Os resultados da investigação apontaram que: o município de Ilhéus adotou 13 iniciativas de 

formação continuada durante os anos de 2008 a 2016; dentre estas apenas duas foram 

elaboradas pela Seduc, apontando assim, a falta de autonomia do município; em nenhuma das 

iniciativas houve participação dos professores na elaboração; as temáticas de formação, em 

sua maioria, objetivaram a alfabetização e letramento; as iniciativas de formação, em sua 

maioria, foram ofertadas apenas para professores efetivos; os professores apontaram o horário 

de oferta do curso como um dos pontos negativos; os modelos que predominaram das 

iniciativas identificadas é o modelo clássico apresentado por Candau (1999), e modelo escolar 

apresentado por Demailly (1997); no que se refere às denominações apresentadas por Prada, 

Freitas e Freitas (2010), as iniciativas de formação efetuadas no município de Ilhéus podem 

ser denominadas por capacitação, treinamento e qualificação; em relação à formação de 

professores para a ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos a pesquisa apontou que o 

município não se organizou para momentos formativos com seus professores para a discussão 

das especificidades dessa transição; esse resultado é confirmado pelas respostas dos 

professores que em sua maioria conhecem sem propriedade os documentos de orientação para 

a implementação e dos que conhecem sem propriedade ou com propriedade apontaram 

conhecer por iniciativa própria; as iniciativas de formação adotadas no período de 2008 a 

2016 foram paralelas a implementação da lei 11.274/2006 no município de Ilhéus/ Bahia. 

Como parte do resultado da pesquisa, o produto foi salientar as políticas de formação 

continuada de professores do município, principalmente os atuantes no ensino fundamental 

anos iniciais, e subsidiar o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Municipal de Alfabetização e 

Letramento/NALFA.   

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Formação continuada de professores; Iniciativas de formação 

continuada; Ensino Fundamental de Nove Anos. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

This research aimed to analyze the initiatives of continuous training adapted by the Municipal 
Network of Ilhéus- Bahia, to the teachers of the initial years; of the Elementary School, after the 

implementation of the Law 11274/2006 in the municipality of Ilhéus – Bahia (2008 – 2016). We 

started the research using the questionnaire as first research instrument. The questionnaire was applied 
to teachers in the early years of Elementary School, which were parto f the teacher training initiative 

carried out by municipality of Ilhéus in the year 2016. Due to the number of initiatives, that were listed 

by the teachers of the initial years of Elementary School, and lack of information about each one of 

them, we applied the interview as second research instrument, with the objective of obtaining more 
information so that analysis could be carried out in greater depth. The interviews were conducted with 

two training coordinators who were in Seduc, between the years delimited in this research. For the 

tabulation and analysis of the data, we used the methodology of content analysis based on the studies 
of Bardin (2009), using as registry drive the theme. The results of the investigation pointed that the 

municipality of Ilhéus, adopted 13 initiatives of continuous training during  the years 2008 to 2016. 

Among the initiatives listed, only two were drawn up by Seduc, indicating the lack of autonomy of the 
municipality. In none of the initiatives did teachers participate in the preparation. The themes of 

training, for the most part, aimed at literacy. Most training initiatives were only offered to effective 

teachers. The teachers pointed to the course offer time as one of the negative points. The predominant 

models of the initiatives identified, are the classical model presented by Candau (1999), and scholar 
model presented for Demainly (1997). In relation to the denominations presented by Prada, Freitas and 

Freitas, the training initiatives carried out in the municipality of Ilhéus, may be denominated by 

training, training and qualification. In relation to teacher training for the expansion of the Elementary 
School of Nine Years, the research pointed out that the municipality didn`t organize for formative 

moments with its teachers to discuss the specificities of this transition. This result is confirmed by the 

responses of the teachers, who are mostly know without effect the guidance documents for 

implementation; and those who know without effect or with effect have pointed out on their own 
initiative. The training initiatives adopted in the period of 2008 to 2016 were parallel to the 

implementation of the Law 11274/2006, in the municipality of Ilhéus –Bahia. As part of the research 

results, the product was to emphasize the policies of continuous education of teachers of the 

municipality, mainly those active in elementary education in the early years, and to subsidize 

the work developed by the Núcleo Municipal de Alfabetização e Letramento / NALFA. 

 

 

 
Key Words: Continuing teacher training; Continuing education initiatives; Elementary 

School of Nine Years. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 

caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs 

a caminhar.” 

Paulo Freire 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“Ninguém começa a ser professor numa certa 

terça-feira às 4 horas da tarde... Ninguém nasce 

professor ou marcado para ser professor. A gente 

se forma como educador permanentemente na 
prática e na reflexão sobre a prática.” 

Paulo Freire 

 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as iniciativas de formação continuada 

de professores (1º ao 3º) adotadas, no período entre 2008 a 2016, pela rede municipal de 

Ilhéus após a ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração. 

Contudo, faz-se necessário relatar os caminhos percorridos para se chegar à 

formulação desse objetivo. Como minha trajetória profissional foi importante para a definição 

da pergunta e do objetivo da pesquisa, primeiramente relatarei essa trajetória para, 

posteriormente, narrar como a pesquisa foi se delineando conforme a investigação avançava. 

Ingressei na educação, profissionalmente no ano de 2001, em um colégio particular, 

trabalhando como recepcionista. Trabalhei em outros setores neste colégio, o que me fez 

aproximar e me apaixonar cada vez mais pela educação. Em 20102, passei a apresentar a 

proposta metodológica adotada pelo colégio para os pais interessados em matricular os seus 

filhos. Para que eu compreendesse a metodologia e a proposta do colégio, precisei estudar e 

participar de momentos de formação do Sistema de Ensino da adotado pela escola. A cada 

formação, saía com mais vontade de colocar em prática o que havia aprendido. 

Em 2003, me mudei para Campinas, interior do Estado de São Paulo, a fim de fazer 

um curso de missões urbanas, com foco em assistência às comunidades. O curso, que era 

oferecido por uma instituição religiosa, também, tinha um viés educacional. Era de nível 

médio, com duração de três anos, sendo que, nos dois primeiros anos, havia aulas noturnas 

diariamente com a carga horária de 4 horas por dia e, no último ano, havia, além de módulos 

bimestrais com a carga horária de 18 horas, um estágio supervisionado, em que os alunos 

tinham que ir a campo para desenvolverem um trabalho relacionado a um dos temas  

estudados durante o curso. 

Durante o curso, graças à minha experiência como recepcionista em escola, fui 

convidada para trabalhar em um colégio em Campinas. Nele desenvolvi a mesma função de 

apresentar o colégio, mostrar a proposta pedagógica e a metodologia adotadas. Nesse colégio, 
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também fui para a sala de aula substituir professores e trabalhei com os coordenadores 

pedagógicos. 

Em 2005, após ter concluído os dois anos teóricos do curso, me mudei para São Paulo, 

onde coloquei em prática os conhecimentos obtidos, foi o meu estágio supervisionado. Além 

de projetos assistenciais à comunidade, atuei na formação de pessoas que trabalhavam 

naquela comunidade. Nesse período, já tinha certeza de que cursaria licenciatura em 

Pedagogia, precisava conhecer a educação ainda mais de perto. 

Durante o período de estágio, para minha surpresa, com os horários livres durante a 

semana, fui convidada a dar aulas em uma creche conveniada na cidade de São Paulo. Eu 

exercia o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, mas, na prática, fui professora de uma 

turma de crianças de 2 anos. 

Nesse período, aprendi muito, pois os momentos de formação realizados pela 

coordenação da creche eram intensos. Tínhamos que ler um texto por semana para participar 

dessas formações. Havia, na creche, uma pessoa chamada de “volante”, com a mesma função 

que a nossa, que assumia o nosso lugar enquanto estávamos em formação. Esse período, 

durante a semana, era destinado apenas à formação. 

Os planejamentos aconteciam no último dia do mês. Nesse dia, as crianças não iam 

para a escola e isso era estabelecido com as famílias desde o início do ano. Durante a manhã, 

recebíamos visitas de pessoas convidadas pela coordenadora, que trabalhavam conosco 

assuntos diversos relacionados à educação infantil (EI). Era um processo intenso de formação. 

A tarde era o tempo que tínhamos para planejar. Visualizava, na prática, os aprendizados 

obtidos na formação em serviço. Comparando o caderno de registro de atividades do início 

daquele ano com os registros do final do ano, era nítida como a prática havia sido subsidiada 

pela formação. 

Concluído o curso de missões no final do ano de 2005, precisei finalizar o trabalho na 

creche, pois, me casei e me mudei para a cidade em que meu marido trabalhava também no 

interior de São Paulo. Logo iniciei minhas atividades num colégio particular daquela cidade, 

onde conheci novos processos formativos, o que me estimulou ainda mais, pois me 

possibilitava refletir sobre a prática e mudar de atitude. 

Essa trajetória me remeteu diretamente à epígrafe de Paulo Freire, citada no início 

deste texto de Introdução, pois foi desta maneira: prática, reflexão e prática, que minha 

formação foi acontecendo durante todos esses anos. 

Em 2007, nessa mesma cidade no interior de São Paulo, tive o primeiro contato com o 

tema: Ensino Fundamental de Nove Anos (EF 9 anos). O município estava começando o 
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processo de implementação da lei nº 11.274/2006. Algumas ações me chamaram atenção 

nesse período: a coordenadora pedagógica geral do município remanejou todas as professoras 

ditas “melhores” do Ensino Fundamental (EF) para as salas de primeiro ano. Essas 

professoras eram vistas como as “melhores” em alfabetizar as crianças de sete anos. 

Nesse mesmo período, 2007, a coordenadora geral do município iniciou um curso de 

formação continuada na cidade, em que o foco principal era a alfabetização e o letramento, e 

cujas teorias se baseavam nos estudos de Ana Teberosky e Emília Ferreiro. Todo esse 

movimento contribuiu para o conhecimento dessa nova lei e muitas indagações surgiram: por 

que colocar uma criança de seis anos no EF com as “melhores” professoras alfabetizadoras? 

Por que formar esses professores com conteúdos apenas voltados para alfabetização e 

letramento? O que seria essa lei 11.274/2006? 

Lembro-me que fiquei tão intrigada que procurei a supervisora de ensino a fim de 

entender esse processo. Ela me respondeu que essa lei era uma questão política. Fiquei sem 

entender muito, pois minha vivência era apenas em escolas particulares. Continuei, então, 

com todas essas inquietações até que, em 2009, comecei meu curso de Pedagogia e passei a 

compreender e a estudar a lei nº 11.274/2006. Entretanto, não pude vivenciar esse processo, 

da ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos, na prática, pois, durante o curso, exerci 

a docência apenas na educação infantil. 

Voltando novamente para São Paulo, em 2011, depois de toda essa experiência, fiz um 

teste para trabalhar no Sistema de Ensino Mackenzie. Aprovada, me distanciei um pouco do 

tema da formação de professores e do tema EF 9 anos, pois trabalhei como revisora e editora 

de materiais de Geografia e História do segundo ao quinto ano desse sistema. Em 2013, 

precisando me mudar novamente, agora para o município de Ilhéus, recebi a proposta de 

continuar no Sistema de Ensino, para minha satisfação, trabalhando como formadora de 

professores das escolas que adotavam o material didático e também como consultora 

pedagógica para apresentar o material e sua proposta juntamente com os representantes do 

Sistema. Ambos os trabalhos foram realizados para muitos professores, em diversos lugares 

do Brasil. 

Por conta da minha experiência, sempre acreditei na formação continuada de 

professores como uma ferramenta extremamente importante para o processo de ação e 

reflexão dos professores, influenciando diretamente nas suas práticas. Assim, os temas 

formação continuada e EF de 9 anos, mesmo que de forma isolada, sempre permearam minha 

trajetória profissional e me causaram, cada vez mais, curiosidade por investigá-las. 
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Em 2014, iniciei minhas funções como educadora num colégio particular da cidade de 

Ilhéus, diferente de todos nos quais trabalhei, não havia momentos de formação continuadas 

para os professores e esse fato me causou certa estranheza, pois não havia trabalhado, até 

então, em escolas que não houvesse formação continuada. Outra questão que me chamou 

atenção foi o fato de ouvir alguns professores dizerem que o uso do parque por crianças do 

primeiro ano - que a propósito era apenas no horário do intervalo - era algo dispensável, pois 

aquelas crianças já estavam no EF, e não precisavam utilizar o parque e, na verdade, nem se 

interessavam mais por aqueles tipos de brincadeiras. 

Em 2015, aquelas questões sobre o EF de 9 anos voltaram à minha mente. Dialoguei 

com as colegas, dizendo que as crianças de seis anos, que antes eram da Educação Infantil, 

são as mesmas que hoje frequentam o EF, e a garantia do seu desenvolvimento, de suas 

especificidades e do que era assegurado na Educação Infantil deveria ser garantido também no 

EF. 

A partir disso, surgiu a hipótese de que a falta de formação para professores daquela 

instituição fazia com que eles não tivessem acesso às orientações para o EF de 9 anos e, 

talvez, por esse motivo, se referissem daquela forma ao tratarem da criança de seis anos e da 

sua inclusão no EF. Em decorrência das situações relatadas anteriormente, quando surgiu a 

oportunidade de ingressar no mestrado, os temas que mais me interessavam eram formação 

continuada de professores e EF de 9 anos. 

Uma amiga, professora do primeiro ano do EF da cidade onde tive o primeiro acesso 

ao EF 9 anos, alegou que o grande problema, para ela, depois da implementação do EF 9 

anos, era que as crianças não chegavam preparadas para a continuidade do processo de 

ensino-aprendizagem e da alfabetização. Relatou ainda que as crianças não sabiam nem pegar 

na tesoura, dentre outras coisas. 

Outra colega, coordenadora do ciclo da infância da rede municipal de Ilhéus, relatou 

que a maior dificuldade era o espaço inadequado para receber as crianças e que isso 

dificultava muito o trabalho, pois as crianças tinham apenas o espaço da sala de aula para 

ficar. 

A partir dos relatos e de tudo o que vivenciei - na teoria e na prática - e levando em 

consideração a hipótese de que a formação continuada subsidia a prática dos professores, 

elaborei o pré-projeto com a seguinte questão: a formação continuada dos professores tem 

sido eficiente a ponto de favorecer práticas que supram as necessidades e as especificidades 

da criança de seis anos de idade e as exigências depois da implementação da lei n. 

11.274/2006? 
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Em julho de 2015 fui aprovada na seleção do mestrado profissional em Educação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); logo iniciei os estudos e as orientações a fim 

de elaborar o projeto final e ampliar os conhecimentos acerca do tema. As discussões no 

primeiro Seminário Interno de Pesquisa (SIP) do programa de mestrado me ajudaram também 

nesse processo. 

No SIP, fui questionada sobre a clareza em relação às necessidades e às 

especificidades da criança de seis anos, que me referia na questão de pesquisa: quais seriam 

essas especificidades e necessidades? Na época, optei por utilizar os termos “necessidades” e 

“especificidades” pautados pelo documento “EF de 9 anos: orientações para a criança de seis 

anos de idade” que definia que: 

[...] crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas contradições 

das sociedades em que estão inseridas. A criança não se resume a ser alguém que 

não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança). Reconhece- 
se, portanto, o que é específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a 

criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura (BRASIL, 2007, p.17). 

 

 

Sob essa perspectiva, achamos relevantes as contribuições dos colegas e dos 

professores no SIP. Por isso, buscamos alguns teóricos que discorrem sobre as especificidades 

da criança de seis anos de idade. Para Corsaro (2011), as crianças são agentes sociais, ativos e 

criativos, que produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis, enquanto, 

simultaneamente, contribuem para a produção das sociedades adultas. Acrescenta ainda que a 

infância dentro da sociologia da infância é vista como um período de tempo e deve ser 

respeitada dentro das suas singularidades. De acordo com esse autor, as crianças criam e 

participam de suas próprias e exclusivas culturas de pares quando selecionam ou se apropriam 

criativamente de informações do mundo adulto para lidar com as suas próprias e exclusivas 

preocupações. 

Portanto, existem aspectos que precisam ser desenvolvidos na infância que são 

indissociáveis e que precisam estar presentes, assim como na educação infantil, também no 

Ensino Fundamental, como o brincar em suas variadas formas de linguagem: o faz de conta, 

as brincadeiras livres e dirigidas, individual e coletivamente, pois a criança de seis anos é a 

mesma que antes era na Educação Infantil. 

Como o brincar é inerente à criança, entendendo que ela brinca o tempo todo e esse é o 

seu modo de agir e ver o mundo optamos, nesse segundo momento da construção do projeto, 

em repensar a questão da pesquisa, considerando a ludicidade como algo que perpassa todas 

as áreas do conhecimento. Acreditamos que, com o entendimento do que é ludicidade, o 
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professor conseguiria garantir as especificidades e as necessidades das crianças de seis anos 

de idade. 

Ainda na reconstrução do projeto de pesquisa, depois de algumas leituras e do 

entendimento da necessidade de inclusão do caráter lúdico nas diretrizes curriculares para o 

EF de 9 Anos, ampliamos o nosso foco do estudo para as crianças de seis, sete e oito anos (1º 

ao 3º ano). 

Além das discussões nas disciplinas e dos estudos com os levantamentos 

bibliográficos, esse amadurecimento veio, também, com os estudos realizados no Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), do Programa de Mestrado 

Profissional em Educação do Departamento de Ciências da Educação. Nesse processo, fui me 

apropriando dos conceitos com os quais iria trabalhar e chegando a um consenso sobre o que 

de fato era necessário investigar. Esses momentos formativos foram extremamente 

importantes nessa etapa de construção do projeto. 

A partir das reflexões sobre as políticas públicas, a ludicidade, o ciclo da infância, 

refizemos a questão da pesquisa da seguinte forma: a política de formação continuada para os 

professores do ciclo da infância do EF de 9 anos da rede pública municipal de Ilhéus/BA 

subsidia a prática dos professores sobre a concepção de ludicidade, infância e criança? 

Traçamos, então, o objetivo geral para responder a essa pergunta: analisar, de forma 

dialógica, com professores de uma escola pública e formadores da equipe da Secretaria de 

Educação, a política de formação continuada dos professores do município de Ilhéus/BA, com 

a introdução do EF de 9 anos, e avaliar se essa política subsidia a prática dos professores em 

relação à ludicidade no ciclo da infância. 

Contudo, ao chegarmos à Secretaria de Educação; ao trilharmos os passos dessa 

investigação; ao considerarmos as inferências da banca examinadora no momento da 

qualificação reformulamos novamente a questão de pesquisa, o objetivo geral e os  

específicos. Esse fato está detalhado no capítulo três desta dissertação no tópico intitulado: a 

construção da pesquisa. 

Considerando o exposto, a questão de pesquisa ficou da seguinte forma: quais são os 

modelos, as características e as concepções das iniciativas de formação continuada para os 

professores (1º ao 3º ano) adotas pela rede municipal de ensino de Ilhéus/BA, após a 

ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração? 

Para dar conta de responder a essa questão, reformulamos o objetivo geral que ficou  

da seguinte maneira: analisar as iniciativas de formação continuada de professores (1º ao 3º) 

adotadas, no período entre 2008 a 2016, pela rede municipal de Ilhéus após a ampliação do 
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Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração (2008-2016). Pensando em como 

chegar ao nosso objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos: identificar as 

iniciativas de formação continuada adotadas no período de 2008 a 2016 pela rede municipal 

de Ilhéus; evidenciar os modelos, as características e as concepções das iniciativas de 

formação continuada adotadas pela rede municipal de Ilhéus entre os anos 2008 a 2016; 

investigar de que maneira a rede municipal de Ilhéus se organizou para formar os professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental para a demanda da implementação da lei 

11.274/2006; identificar se as iniciativas de formação contemplaram as orientações elaboradas 

pela Secretária de Educação Básica (SEB) /MEC para a implementação do EF de 9 anos; 

Para este trabalho, optamos como método de investigação a análise de conteúdos. 

Enquanto método torna-se “Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando 

obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

[...]”. (BARDIN, 1997, p. 42). 

A dissertação está organizada na seguinte sequência: no primeiro capítulo, “Um 

convite a revisitar o tema: implementação do EF de 9 anos”, apresentamos, primeiramente, 

um breve histórico da promulgação da lei 11.274/2006 e as discussões de pesquisadores dessa 

temática sobre aprovação dessa lei, bem como suas reais intenções e desdobramentos. 

Apresentamos, ainda, como o governo organizou estratégias para orientar os municípios e 

estados para a implementação e as contribuições e percepções dos pesquisadores da área sobre 

essas orientações. 

No segundo capítulo, “As iniciativas de formação continuada no Brasil” por meio das 

discussões de pesquisadores dessa temática, apresentamos, inicialmente, um resgate histórico 

das iniciativas de formação continuada no Brasil. Em seguida, evidenciamos o pano de fundo 

do aumento das iniciativas de formação continuada e, por fim, apresentamos as 

características, modelos e concepções das iniciativas de formação do país e algumas 

possibilidades de superação. 

No terceiro capítulo, “As iniciativas de formação continuada no município de 

Ilhéus/BA após a implementação do EF de 9 anos (2008-2016)”, apresentamos o contexto da 

pesquisa, os caminhos metodológicos, a construção da pesquisa e, por fim, apresentamos a 

análise dos dados por temas. 

Nas considerações finais, refletimos acerca da identificação das iniciativas de 

formação continuada, enunciando as instituições provedoras, as temáticas e as condições de 

oferta das iniciativas. Fazemos reflexões a cerca dos modelos e denominações dessas 

iniciativas, bem como das concepções de formação subjacentes. Refletimos, também, sobre a 
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invisibilidade do município de Ilhéus ao efetuar, em sua maioria, iniciativas de formação 

elaboradas por instituições externas. Por fim, refletimos sobre a formação dos professores 

para a ampliação do EF para 9 anos no município de Ilhéus. 



23 
 

 

 

 

1. UM CONVITE A REVISITAR O TEMA: IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 
A promulgação da lei 11.274/2006 instituiu o Ensino Fundamental com 9 anos de 

duração no Brasil e incluiu as crianças com seis anos nessa etapa da Educação Básica. Mas, 

bem antes disso foram aprovadas outras leis que devemos citar como percurso histórico antes 

da aprovação da ampliação do Ensino Fundamental. 

Podemos citar que em 1961, com a Lei n. 4.024/1961, estabeleceu-se quatro anos de 

escolaridade obrigatórios. Em 1970, o Acordo Punta Del Leste e Santiago ampliou para seis 

anos o tempo de ensino obrigatório. Em 1971, a Lei n. 5.692/1971 determinou a extensão da 

obrigatoriedade para oito anos. Em 1988, a Constituição Federal reafirmou o dever do Estado 

com a Educação Básica. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirmou o 

dever do Estado com a educação, e definiu a infância como o período que vai desde o 

nascimento do cidadão até seus 12 anos de idade. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n°.9.394/1996 

sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de 

idade. Foi a primeira vez na história da educação brasileira que se estabeleceu a idade 

obrigatória para o acesso ao ensino. Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 

10.172/2001, definiu o EF de 9 anos como meta para a Educação Básica. Em maio de 2005, a 

Lei n° 11.114/2005 alterou os Arts 6°, 30, 32 e 87 da LDB/1996, com o objetivo de tornar 

obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de idade. 

Essa medida, segundo Correa (2010), na prática, não significava ganho algum, mas um 

prejuízo a boa parte das crianças brasileiras. Segundo a autora, essa medida foi percebida por 

pesquisadores e outros profissionais da educação como retrocesso e como expansão no âmbito 

de uma preocupação meramente financeira por parte do governo. Acrescenta Correa (2010) 

que, ao que tudo indica, a medida visava regulamentar algo que vinha ocorrendo em parte dos 

sistemas, ou seja, a inclusão de crianças de seis anos de idade no EF. Segunda ela, essa 

medida foi feita apenas como meio de conseguir mais recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) que distribuía recursos apenas para 

matrículas na referida etapa educacional. 

No entanto, para Correa (2010), somente em 2006, com a pressão exercida por parte 

dos movimentos organizados em torno do direito à educação, foi sancionada uma nova 

medida legal, a Lei n°. 11.274/2006, que, além da inclusão da criança de seis anos no EF, 

instituiu o EF com 9 anos de duração. 
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Diante dessa inclusão a redação do Art. 32 da LDB/96 passou a vigorar da seguinte 

forma: ”O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos (6) seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão [...]” (BRASIL, 1996a). 

Segundo o PNE, a determinação legal (Lei nº 10.172/2001, meta 2 do Ensino 

Fundamental) de implantar progressivamente o EF de 9 anos, pela inclusão das crianças de 

seis anos de idade, tem duas intenções: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no 

período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de 

ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade”. 

(BRASIL, 2001) 

Contudo, após a aprovação da referida lei, muitas discussões e pesquisas questionaram 

os objetivos da implementação da Lei nº 11.274/2006, apontando fatores que demonstravam 

outras motivações para a aprovação da lei. 

Ferraresi (2015), ao fazer uma pesquisa de revisão sistemática do tema EF de 9 anos, 

tendo como pergunta norteadora: “o que mostram as pesquisas sobre a implementação da 

política para o EF 9 anos?”, chegou a algumas conclusões que valem ser mencionadas neste 

trabalho, para maior reflexão e compreensão dessa implementação. Segunda a autora, 

 
Ao analisar os marcos políticos legais no âmbito nacional e internacional que 

contextualizam a política do ensino fundamental de nove anos, foi possível observar 

que sua origem foi motivada essencialmente por interesses econômicos, com vistas a 

legitimar uma situação já praticada em vários entes federados, em que as crianças de 

seis anos eram matriculadas no ensino fundamental para que as redes de ensino 

pudessem usufruir os recursos financeiros do Fundef. (p 183) 

 
Pelo exposto, podemos afirmar que, para além da obrigatoriedade e a garantia do 

direito à educação para a criança de seis anos, a maior motivação da implementação do EF 9 

anos constituiu na obtenção de recursos advindos do Fundef, ou seja, interesses econômicos. 

Em relação à ampliação do direito à educação e as maiores oportunidades de 

aprendizagem, Ferraresi acrescenta: 

 
Portanto, a partir dos resultados encontrados na pesquisa avalia-se que a política do 

ensino fundamental de nove anos não representa uma efetiva ampliação de direitos, 

e da forma como vem ocorrendo até o momento, não se configura uma medida que 

tenha beneficiado as crianças de seis anos de idade. (FERRARESI, 2015, p. 186) 

 
Barbosa e Craidy (2012) corroboram com a discussão ao expor que desde a 

Constituição Federal (CF) de 1988 já estava assegurado o direito de todos ao ensino básico 

que inclui, segundo a LBD/ 96, a EI, o EF e o Ensino Médio. Mesmo com essa garantia, 
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segundo as autoras, o poder público não foi capaz de assegurar o ingresso a todas as crianças  

e os jovens. Como, então, não garantindo o acesso a todas as crianças de sete anos, o governo 

criou a obrigatoriedade de frequência ao ensino fundamental para as crianças de seis anos? 

Barbosa e Craidy (2012) alegam, ainda, que o fato de as crianças oriundas de famílias 

mais abastadas já estarem na escola desde a EI não é uma justificativa plausível para a 

obrigatoriedade do ingresso de todas as crianças de seis anos no EF, uma vez que essa 

obrigatoriedade não proporciona igualdade de direitos e nem democratização da educação. 

Para Barbosa e Craidy (2012), a entrada abrupta de crianças de maior vulnerabilidade 

social em uma escola, por viverem em ambiente pouco letrado e desconhecerem a cultura 

escolar, uma vez que não frequentaram a educação infantil, pode demarcar ainda mais a 

desigualdade regional, socioeconômica e racial de nosso país. Portanto, “democratizar o 

acesso sem garantir a aprendizagem escolar é uma forma de tratar igualmente sujeitos com 

histórias desiguais e isso é muito injusto” (BARBOSA; CRAIDY, 2012, p. 26). 

Essa discussão nos faz refletir sobre a necessidade real da implantação do EF de 9 

anos e desconfiar dos objetivos prescritos por ela, uma vez que foi empiricamente 

comprovado o não favorecimento ao acesso à educação de forma igualitária para todas as 

crianças de seis anos. 

Rosemberg (2009), ao discutir o direito a educação, enuncia que apesar de se  

constituir uma estratégia para assegurar o direito a educação, a obrigatoriedade não implica 

necessariamente, na expansão de oferta de vagas. De acordo com a autora, estudos, realizados 

em países da América Latina, mostraram que não há relação direta entre a obrigatoriedade e a 

expansão de vagas. 

Correa (2010), ao abordar a implementação do EF de 9 anos, aponta que a ampliação 

funcionou como uma forma de legalizar o que já estava ocorrendo , o ingresso de crianças no 

EF é um reflexo do Fundef. Desse modo, segundo a autora, tudo leva a crer que o que 

prevaleceu foi apenas o ajuste da matrícula aos seis anos. Afirma, assim, que essa 

implementação serviu apenas para produzir “mais do mesmo”. 

As autoras, Arelaro, Jacomini e Klein (2011), também questionam os objetivos e os 

argumentos que justificaram a implantação da lei do EF 9 anos. Em relação à garantia do 

direito à educação, elas argumentam que esse direito já era garantido pelo art. 208 da 

Constituição Federal (CF). Então não se justificaria outra normativa que legalizasse esse 

acesso. Na verdade, segundo as autoras, as crianças de seis anos estavam fora da sala porque 

não havia ofertas de vagas suficientes na EI. Desse modo, 
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Se o governo reconhecesse que as instituições de educação infantil não ofertam 

vagas suficientes para atender a essas crianças, a consequência lógica seria o 

estímulo técnico-financeiro para que os municípios assumissem  sua 

responsabilidade constitucional. (ARELARO, JACOMINI e KLEIN, 2011, p 39). 

 

Rosemberg (2009) anuncia que “a sanção da obrigatoriedade não produz o milagre da 

ampliação democrática e com qualidade da oferta. Essencialmente quando não dispõe de 

planos que operacionalizem como e para quem serão alocados os recursos.” Ou seja, não 

adianta a obrigatoriedade se não há estímulo financeiro. Pinto e Alvez (2010) confirmam que 

quando incluímos mais alunos no ensino obrigatório fica “evidente que haverá uma demanda 

adicional de recursos financeiros”. 

Segundo Arelaro, Jacomini e Klein (2011), o governo ao invés optar por proporcionar 

recursos financeiros para garantir a oferta de vagas para o direito a educação que já existia, “a 

opção foi por uma política nacional de novo lócus de estudo dessa criança, uma transferência 

de etapa de ensino que significou uma mudança radical de diversos aspectos no atendimento”. 

Pelo exposto, podemos afirmar que a implementação do EF de 9 anos foi apenas uma questão 

política de ajustes para o que já vinha sendo feito nos municípios. Abramowicz (2009, p. 

319) enuncia que, “portanto, a ampliação de um ano da escolaridade é uma política 

econômica, pois, por um lado, a ampliação da Educação infantil oneraria o Estado, e por 

outro, o Estado já estava pagando, na prática, em alguns municípios, por esta ampliação”. 

Pansini e Marin (2011) ao fazerem uma análise da ampliação do EF para 9 anos de 

duração, afirmam que o governo tem colocado argumentos favoráveis ao aumento na duração 

do ensino obrigatório, utilizando como principal vetor desta política de ampliação a 

preocupação com a elevação da qualidade educacional. Segundo as análises das autoras, 

“haveria vários riscos em prosseguirmos oferecendo uma educação sem qualidade, uma vez 

que a medida não veio acompanhada da ampliação dos recursos financeiros destinados aos 

primeiros anos da educação básica” (p. 92). 
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1.1 As propostas de orientação do MEC para a implementação do EF de 9 anos e a 

discussão de alguns autores 

 

As mudanças na Lei n° 11.274/2006 acarretaram, além da reconfiguração e 

organização do EF nos anos iniciais e da Educação Infantil, a necessidade de se (re) discutir, 

junto às redes municipais de ensino, formas de concretização dessas políticas, respeitando o 

direito à educação das crianças, assim como discussões sobre políticas de formação 

continuada para subsidiar os professores, os coordenadores e os gestores em suas práticas. 

Segundo o Ministério da Educação, 

Os processos educativos precisam ser adequados à faixa etária das crianças 

ingressantes para que a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 

aconteça sem rupturas traumáticas para elas. A ampliação tem implicações, que não 

podem ser subestimadas, em vários aspectos: propostas pedagógicas, currículo, 

organização dos espaços físicos, materiais didáticos e aspectos financeiros. Também 

repercute sobre a educação Infantil diretrizes em vigor para esta etapa precisarão ser 

reelaboradas (BRASIL, 2004, p.1). 

 

A necessidade da articulação entre a EI e o EF, bem como propostas norteadoras para 

as duas etapas da educação básicas, também, são discutidas por Campos e Silva (2014, p, 358) 

Para as autoras, “a recente obrigatoriedade do ingresso das crianças com seis anos de idade no 

ensino fundamental repõe a necessidade do debate e de ações articuladas entre as duas 

primeiras etapas da educação básica”, Campos e Silva (2014, p, 358) 

A ampliação do EF para 9 anos de duração passou a ser estudada pela SEB/MEC 

mediante a criação do Programa Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos. O MEC 

iniciou as ações do programa com a realização de encontros regionais. Segundo o MEC, “Esse 

programa realizou, em fevereiro de 2004, sete encontros regionais com diversos sistemas de 

ensino, quando várias questões foram levantadas e discutidas”. (BRASIL, 2004a). Após esses 

encontros foi elaborado, pelo Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (DEP) e pela Coordenação Geral do Ensino Fundamental (COEF) da SEB, o 

documento “Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais” (BRASIL, 2004a) como 

instrumento do Programa Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos, apresentada 

como uma das prioridades do Ministério da Educação naquele 

momento. 

Além do documento intitulado “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações 

gerais” (BRASIL, 2004a), outros foram elaborados pela Secretária de Educação Básica (SEB) 

/(MEC), tais como, “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2007c), “Ensino Fundamental de Nove Anos: 

perguntas mais frequentes e respostas da Secretaria de educação Básica” (BRASIL, 2007d), 
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“Ensino Fundamental de Nove Anos: passo a passo do processo de implementação” 

(BRASIL, 2009c), “Acervos complementares: as áreas do conhecimento nos dois primeiros 

anos do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2009a) e “A criança de 6 anos, a linguagem escrita e 

o ensino fundamental de nove anos: orientações para o trabalho com a linguagem escrita em 

turmas de crianças de seis anos de idade” (BRASIL, 2009b). 

Esses documentos apresentam orientações para os sistemas de ensino sobre como 

devem proceder à implementação do EF de 9 anos. As orientações tratam da reorganização do 

currículo; da proposta pedagógica; da avaliação; das crianças e as infâncias no EF; das 

orientações para a inclusão da criança de seis anos no EF; da formação continuada para os 

professores; das áreas do conhecimento; da readequação dos espaços físicos, das orientações 

para alfabetização e letramento e, respondem as perguntas e dúvidas sobre o processo de 

implementação. 

Nos próximos tópicos apresentaremos as orientações do MEC para: o ingresso da 

criança de seis anos no EF; as áreas do conhecimento no EF; a formação continuada para a 

implementação do EF de 9 anos; a implementação do EF de 9 anos nos Sistemas de Ensino. 

 
1.2 O ingresso da criança de 6 anos no EF 

 
O ingresso no Ensino Fundamental é mais um momento de transição na vida da 

criança, trazendo-lhe novidades e desafios. Segundo o documento BRASIL (2006), ela deve 

ser acolhida e atendida na instituição considerando suas necessidades e suas especificidades. 

A escola poderá receber tanto crianças que frequentaram a Educação Infantil, quanto àquelas 

que nunca frequentaram. 

a criança de seis anos de idade que passa a fazer parte deste nível de ensino não 

poderá ser vista como um sujeito a quem faltam conteúdo da educação infantil ou 

um sujeito que será preparado, nesse primeiro ano, para os anos seguintes do 

fundamental. [...] No que concerne ao ensino fundamental, as crianças de seis anos, 

assim como as demais de sete a dez anos de idade, precisam de uma proposta 

curricular que atenda às suas características, potencialidades e necessidades 

específicas. (BRASIL, 2006, p.10) 

 
Nesse sentido, a escola precisa reconhecer a criança em suas múltiplas dimensões, não 

a restringindo à mera condição de sujeito passivo, como uma “folha em branco” que somente 

será preenchida no momento em que entrar no Ensino Fundamental. Segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, publicada em 2010, o  

EF deve garantir também espaços e tempos adequados de brincadeira e interação, valorizando 
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o movimento e considerando os conhecimentos de que a criança dispõe, bem como os 

contextos social e cultural em que elas estão inseridas. Para o documento: 

 
A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental implica assegurar- 

lhes garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para a grande 

diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos 

diversos de aprendizagem. (BRASIL, 2010, p. 121) 

 

A concepção exposta afirma o respeito à infância, no EF, uma escola que garanta o 

desenvolvimento pleno da criança. Este deve ser o entendimento: as crianças não deixam de 

viver a infância quando ingressam no Ensino Fundamental. 

O documento intitulado Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade (BRASIL, 2007c), ao apontar sobre como devemos 

acolher as crianças que vivem a singular experiência da infância, enuncia: 

 
Partindo do princípio de que o brincar é da natureza de ser criança, não poderíamos 

deixar de assegurar um espaço privilegiado para o diálogo sobre tal temática. Hoje 

os profissionais da docência estão diante de uma boa oportunidade de revisão da 

proposta pedagógica e do projeto pedagógico da escola [...] (BRASIL, 2007 p.9). 

 

De acordo com o documento EF de 9 anos: Orientações gerais (BRASIL, 2004a), não 

se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e as atividades da tradicional 

primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um EF 

de 9 anos, considerando o perfil de suas crianças, respeitando suas infâncias e sua forma de 

ver o mundo. 

No documento EF de 9 anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de 

idade (BRASIL, 2007c), aponta-se a necessidade, com base em debates e entendimentos, de 

reorganização das propostas pedagógicas das secretarias de educação e dos projetos 

pedagógicos das escolas, de modo a assegurar o pleno desenvolvimento das crianças em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual, social e cognitivo, tendo em vista alcançar os 

objetivos do Ensino Fundamental. Segundo o MEC, 

A criança de seis anos de idade que passa a fazer parte deste nível de ensino não 

poderá ser vista como um sujeito a quem faltam conteúdo da educação infantil ou 

um sujeito que será preparado, nesse primeiro ano, para os anos seguintes do 

fundamental. [...] No que concerne ao ensino fundamental, as crianças de seis anos, 
assim como as demais de sete a dez anos de idade, precisam de uma proposta 

curricular que atenda às suas características, potencialidades e necessidades 

específicas (BRASIL, 2007 p.8). 

 
Ao repensar as práticas pedagógicas no momento da implementação do EF de 9 anos, 

o MEC propõe o envolvimento dos profissionais da educação nesse processo. 
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Pansini e Marin (2011) ao discutir os efeitos negativos e os questionamentos a cerca 

do ingresso da criança de seis anos no EF enuncia que dentre os discutidos envolve 

a preocupação com o respeito à infância e com um possível descaso em 
relação à EI; a precariedade da formação de professores; as atuais condições 

das escolas de EF; os aligeiramentos na aplicação e adequação à Lei e, ainda, 

a suspeita de que tal política represente apenas uma medida de interesse 
econômico em detrimento do interesse pedagógico (p 91). 

 
Portanto, as autoras acrescentam que a escola “deve propiciar estratégias para que as 

crianças possam experimentar o exercício da infância, o que requer modelos menos estreitos 

do que aqueles que vigoram atualmente”. 

O documento (BRASIL, 2004) estabelece que com seis anos, a criança em contato 

com diferentes formas de representação e sendo desafiada a delas fazer uso, a criança vai 

descobrindo e, progressivamente, aprendendo a usar as múltiplas linguagens: gestual, 

corporal, plástica, oral, escrita, musical e, sobretudo, aquela que lhe é mais peculiar e 

específica: a linguagem do faz-de-conta, ou seja, a do brincar. 

Correa ao discutir sobre o ingresso da criança de seis anos no EF e a garantia da 

infância e do brincar questiona: 

[...] como garantir o direito à brincadeira em espaços diversificados se as 

escolas de EF geralmente contam com salas de aula onde mal cabem os 

alunos, suas carteiras e mochilas; se o espaço externo geralmente se limita a 

uma quadra e a um galpão coberto, ambos “devidamente” cimentados, sem 
brinquedos ou quaisquer outros recursos disponíveis? Em escolas de EF 

também é rara a presença de parques com brinquedos ou mesmo de salas do 

tipo brinquedotecas e, em geral, também faltam brinquedos e jogos que 
possam ser utilizados em classe, durante o período de “aula”. Mas, 

principalmente, como garantir o direito à brincadeira se o tempo costuma ser 

organizado em quatro a cinco horas diárias de aula do tipo expositiva, com 
quinze minutos de “recreio”, sendo esta organização do tempo uma das mais 

marcantes diferenças entre a EI e o EF? (CORREA 2008, p. 10) 

 
Os questionamentos elencados por Correa (2008) e as discussões realizadas por 

Pansini e Marin (2011) faz-nos ter consciência que para além daquilo que os documentos 

orientam é preciso conhecer a realidade do que de fato está por tras da implementação do EF 

de 9 anos e suas reais implicações no chão da escola. 
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1.2.1 As orientações para a garantia de se discutir as áreas do conhecimento no EF 

 
 

Sobre as áreas do conhecimento o documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2007c), adverte que 

os conteúdos a serem trabalhados no primeiro ano do EF não devem se restringir a 

alfabetização e letramento, ampliando as discussões e os estudos para as diversas áreas do 

conhecimento. Indica a importância de aproveitar o momento para discutir o currículo de todo 

o EF. 

Alguns autores corroboram com essa discussão e discutem os benefícios das demais 

áreas do conhecimento para o primeiro ano: a autonomia; o movimento; a música, o teatro e a 

dança; a natureza e a cultura; as relações matemáticas; a cultura oral e escrita. O trabalho 

pedagógico do primeiro ano deve ser organizado levando-se em conta que as crianças têm 

necessidade de desenvolver a identidade e autonomia, e isso é construído de forma gradativa, 

por meio das interações sociais. 

 
A maneira como cada um vê a si próprio depende também do modo como é visto 

pelos outros. O modo como os traços particulares de cada aluno são recebidos pelo 

professor e pelo grupo em que se insere tem um grande impacto na formação de sua 
personalidade e de sua autonomia, já que sua identidade está em construção. 

(VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988). 

 
O movimento é uma importante dimensão da cultura e do desenvolvimento humano, 

em especial do desenvolvimento infantil. O movimento e a expressividade corporal são 

fundamentais, inclusive, na construção da identidade da criança. Wallon (1979) diz que o 

pensamento nasce da ação, em íntima relação com a afetividade, ou seja, a criança transforma 

em símbolo o que experimenta corporalmente. 

As Artes Visuais, a Música, o Teatro e a Dança são linguagens que precisam estar 

presentes no cotidiano das crianças. Segundo Carvalho, Klisys e Augusto (2006), 

diferentemente para o adulto, as pinturas e outras possibilidades plásticas são atividades 

lúdicas tão necessárias quanto as demais para as crianças. 

O trabalho com o conhecimento artístico deve proporcionar aos alunos oportunidades 

para que conheçam os aspectos mais significativos da cultura e de suas diversas 

manifestações. 

A natureza e a cultura devem ser tratadas, com a criança de seis anos, como meio 

natural e social, respeitando diferenças, especificidades, abordagens e enfoques do campo das 

Ciências Humanas e Naturais. É por meio desse trabalho que a criança se aproxima do 
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conhecimento das diversas formas de representação do mundo natural e social, fazendo 

progressivamente a diferenciação entre o senso comum e o conhecimento científico. Para Boff 

(1999), Carvalho (2004) e Dias (2004), tal conhecimento faz com que a criança repense a 

forma como o mundo atual vem utilizando as fontes de recursos naturais e busque soluções 

para os problemas atuais. 

As relações matemáticas - sendo elas a alfabetização matemática, o jogo de raciocínio 

lógico matemático, a resolução de problema e a investigação matemática - são essenciais. 

Segundo Brunstein et al; (2002), a criança deve se apropriar do conhecimento matemático 

quanto instrumento que lhe permita analisar, comparar, resolver problemas, enfim, interpretar 

e atuar sobre a realidade à sua volta. 

A cultura oral e escrita, também como parte deste processo, deve ser trabalhada a fim 

de garantir que todos tenham acesso à leitura e à escrita de forma igualitária. Para Leal, 

Albuquerque e Morais (2005), crianças que vivem em ambientes ricos de experiências de 

leitura e escrita se motivam a ler e a escrever, bem como a diferenciar os diversos textos que 

estão presentes ao seu redor, seus usos e finalidades. 

Eles afirmam, ainda, que se deveria pensar em algo para diminuir as diferenças sociais 

entre aqueles que têm maior acesso a diferentes textos daqueles que não têm, proporcionando 

a vivência de práticas de leitura diariamente em sala de aula. Sendo assim, cabe à instituição a 

responsabilidade do ensino-aprendizagem da leitura, da escrita e da ampliação da experiência 

com o mundo da escrita de modo que essas crianças possam ler e produzir textos com 

autonomia. 

O documento (BRASIL, 2004) corrobora com essa ideia e acrescenta que, no que se 

refere ao aprendizado da linguagem escrita, a escola possui um papel fundamental e decisivo, 

sobretudo para as crianças oriundas de famílias de baixa renda e de pouca escolaridade. 

 
Do ponto de vista pedagógico, é fundamental que a alfabetização seja 

adequadamente trabalhada nessa faixa etária, considerando-se que esse processo não 

se inicia somente aos seis ou sete anos de idade, pois, em vários casos, inicia-se bem 

antes, fato bastante relacionado à presença e ao uso da língua escrita no ambiente da 
criança (BRASIL, 2004, p. 20). 

 
Por isso, é tão importante a avaliação diagnóstica como prevê o MEC (BRASIL, 

2004), como uma das primeiras ações ao receber a criança de seis anos no EF para que se 

saiba em que medida a criança teve acesso ao uso da língua escrita em seu ambiente. 

Facilitando, assim, as intervenções do professor com vistas a minimizar as desigualdades por 

meio ao acesso da leitura e da escrita. 
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A entrada na escola não pode representar uma ruptura com o processo anterior, 

vivido pelas crianças em casa ou na instituição de educação infantil, mas sim uma 

forma de dar continuidade às suas experiências anteriores para que elas, 

gradativamente, sistematizem os conhecimentos sobre a língua escrita. (BRASIL, 

2004, p. 21). 

 
São muitos os desafios e os deveres a serem cumpridos neste primeiro ano do Ensino 

Fundamental e que necessita partir da continuidade de um trabalho que se inicia na Educação 

Infantil com a formação integral da criança. Segundo o documento “Ensino Fundamental de 

Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2007c), a 

ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos requer uma política de formação continuada 

para os profissionais envolvidos, sendo eles, professores, gestores e demais. 

 
1.2.2 A formação continuada para a implementação do EF de 9 anos 

 
 

O documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais” (BRASIL, 

2004a) ressalta a importância de o professor que assumir o primeiro ano ter conhecimento das 

diversas dimensões que constituem a criança, em seu aspecto físico, cognitivo-linguístico, 

emocional, social e afetivo. Mas, para que isso aconteça, o documento acrescenta que é: 

 
[...] essencial assegurar ao professor programas de formação continuada, 

privilegiando a especificidade do exercício docente em turmas que atendem a 

crianças de seis anos. A natureza do trabalho docente requer um continuado 
processo de formação dos sujeitos sociais historicamente envolvidos com a ação 

pedagógica, sendo indispensável o desenvolvimento de atitudes investigativas, de 

alternativas pedagógicas e metodológicas na busca de uma qualidade social da 

educação (BRASIL, 2004, p. 25). 

 
No documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2007c), o MEC afirma que uma formação 

continuada em serviço contribuirá para que a implementação ocorra de forma mais eficiente e 

chegue até o chão da escola, garantindo que as discussões sobre o EF 9 anos sejam efetivadas. 

O discurso presente nestes documentos, segundo Ferraresi (2015), aponta a formação 

continuada dos professores como peça-chave para promover melhores condições e a efetiva 

aprendizagem dos alunos. Porém, ao analisar pesquisas realizadas sobre o tema entre os anos 

de 2008 a 2012, a autora chega à conclusão de que a maior parte dos estudos evidencia a 

formação precária dos professores. 

Para Pansini e Marin (2011) atrelado às discussões sobre a qualidade do EF, a 

formação docente é ponto discutido com frequência entre os que analisam a ampliação. Para a 
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autora, em geral, os documentos elaborados pelo MEC não são omissos em relação a esta 

necessidade da formação docente para essa nova demanda. No entanto, “Paradoxalmente, a 

formação de professores continua ocorrendo de forma precária, por meio de práticas que 

pouco contribuem para a elevação dos conhecimentos desse importante grupo de 

profissionais” (Pansini e Marin 2011 p. 92). 

Moya (2009), ao discutir sobre a formação de professores para a ampliação do EF de 9 

anos destaca, que a ausência de formação para o novo arranjo é preocupante, pois. 

 
a formação do professor tem implicações direta na prática pedagógica, e se ele não 

recebe estudo adequado [para assumir turmas de 1º ano, com crianças de seis anos], 

não é capaz de assegurar o seu conhecimento, tampouco terá condições de realizar 

esse trabalho em sala de aula. ( p.144). 

 
 

Sabemos que existem outras questões que vão além da formação de professores, por 

isso não queremos defendê-la como a “salvadora” no processo de implementação de uma 

política para assegurar aprendizagem dos alunos. Entretanto, neste trabalho, defendemos a 

ideia de que a formação continuada permanente de professores é uma das importantes 

ferramentas tanto para a implementação de políticas eficazes quanto para a qualidade da 

prática pedagógica. 

Diante do exposto, acreditamos ser prejudicial implementar o EF 9 anos sem a 

formação dos profissionais da educação e sem uma discussão efetiva no sistema de ensino 

para uma readequação de maneira que atenda à ampliação do EF de forma menos abrupta para 

as crianças de seis anos. 

 
1.2.3 A implementação para os Sistemas de Ensino 

 
 

O documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais” (BRASIL, 

2004a) ressalta alguns aspectos importantes referentes à responsabilidade dos sistemas de 

ensino, das escolas e dos professores ao proceder a implementação do EF 9 anos. Segundo o 

documento, 

 
Recomenda-se que as escolas organizadas pela estrutura seriada não transformem 

esse novo ano em mais uma série, com as características e a natureza da primeira 

série. Assim, o Ministério da Educação orienta que, nos seus projetos político- 

pedagógicos, sejam previstas estratégias possibilitadoras de maior flexibilização dos 

seus tempos, com menos cortes e descontinuidades. Estratégias que, de fato, 
contribuam para o desenvolvimento da criança, possibilitando-lhe, efetivamente, 

uma ampliação qualitativa do seu tempo na escola. (BRASIL, 2004, p. 22-23) 
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Os documentos de orientação reafirmam seu caráter orientador, portanto os sistemas 

deveriam se articular para discutir como proceder a ampliação do EF, a partir das orientações 

e das realidades de cada local. 

O MEC (BRASIL, 2004) acrescenta que é de suma importância que os sistemas 

induzam e estimulem as linhas de ação coletiva nas escolas intencionalmente voltadas para a 

construção de um projeto pedagógico que reflita o desejo e o planejamento de cada 

comunidade escolar. 

 
Nessa perspectiva, caberá ao conjunto da comunidade escolar, impulsionado pelos 

sistemas, a sistematização do comprometimento de todos com aquilo que se elencou 

como relevante para orientar as ações da escola em busca de um ensino de 
qualidade, inclusive a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. Os 

princípios, objetivos e metas de cada projeto originam-se do diagnóstico da escola e 

são estabelecidos pelo coletivo (BRASIL, 2004, p 23). 

 
Acrescenta ainda que uma primeira ação a ser recomendada é a utilização de 

procedimentos de avaliação para conhecer a comunidade, explicitando o grupo constituinte da 

escola: alunos, pais, comunidades vizinhas e profissionais da educação. Campos (2007), ao 

contribuir com essa discussão, escreve: 

 
Torna-se urgente o compromisso dos sistemas de ensino e das unidades em traduzir 

essas orientações gerais em projetos pedagógicos, aos pais e às próprias crianças, 

tornando claros, pra todos, os objetivos de aprendizagem que estão sendo 

trabalhados e os critérios de avaliação adotados (p. 25). 

 
Ao estudar os documentos de orientação, fica clara a intenção do MEC/SEB de 

responsabilizar o Sistema de Ensino por discutir as orientações com os demais profissionais, 

afim de que a ampliação do EF 9 anos aconteça de forma a garantir a “qualidade de ensino”. 

Segundo, Arelaro, Jacomine e Klein (2011), as orientações do MEC é uma iniciativa 

importante na preparação para a ampliação do EF para nove anos de duração. 

 
No entanto, é preciso saber em que medida os sistemas de ensino se apropriam das 

orientações do MEC, principalmente Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade (BRASIL, 2007c), ou 

construíram suas próprias, baseadas nessas orientações (ARELARO; JACOMINE; 

KLEIN, 2011, p.43). 

 

As autoras ao analisarem os documentos produzidos pelo MEC apontam o caráter 

apenas orientador. “Tendo em vista a atual realidade, não houve, em âmbito nacional, 

reflexões e nem ações voltadas para as necessidades da reorganização de estruturas, físicas, 
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metodológicas, curriculares e teóricas que a ampliação do Ensino Fundamental necessita.” 

(ARELARO; JACOMINE; KLEIN, 2011, p. 66-67). 

Para Jacomini e Klein (2010), são as crianças, os pais, os professores e os gestores 

escolares que vivenciaram as mudanças provocadas pela ampliação do EF. Portanto, “a 

concretização dessa política deveria considerar suas opiniões, suas sugestões, e angústias, 

perante as organizações das redes de ensino e possibilidades de mudanças do Ensino 

Fundamental” (JACOMINE; KLEIN, 2010, p. 85). 

Ao discutirem a implementação do EF de 9 anos nos municípios, Campos e Silva 

(2014) advertem que é preciso lembrar: 

que a autonomia dos municípios para organizar e normatizar sistemas 

próprios de ensino propicia uma diversidade de situações, levando-os a 

condutas políticas diferenciadas, com relação às regulações produzidas nas 
diversas instâncias do governo federal. Orientadas, portanto, por um relativo 

grau de flexibilidade na condução de suas políticas, os municípios produzem 

estratégias diferenciadas, informadas pelas lógicas e particularidades dos 
litígios políticos locais, pelas pressões sociais e pelos governos educativos 

envolvidos (p. 350). 

 

Portanto, não é uma equação simples a questão da implementação do EF de 9 anos nos 

municípios: o MEC orienta e o município reproduz. Segundo Jacomine; Klein (2010) é 

preciso considerar as particularidades locais bem como a diversidade entre um município e 

outro, bem como as condições técnicas e financeiras de cada um. 

Neste capítulo, revisitamos o tema: a implementação do EF de 9 anos, trazendo, um 

breve histórico, bem como as discussões de autores sobre a ampliação e as orientações do 

MEC para a implementação dessa nova lei nas redes de ensino brasileiras. 
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CAPÍTULO II AS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

 
Nos anos de 1990, no Brasil, viveu-se um período de grandes reformas. Foram 

adotadas medidas que visavam avaliar e redirecionar o sistema educacional brasileiro por 

meio de normas legais, tais como: implantação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) (1990); elaboração do Plano Decenal de Educação Para Todos 

(1993); aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); criação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997); Fundef (1996); descentralização e maior 

autonomia das escolas. 

Essas reformas, entre outras, alteraram o sistema educacional como um todo, com 

reflexos significativos, também, na formação dos professores. Destacamos, em especial, a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996) no que diz 

respeito à formação continuada de professores. A LDB (1996) em relação à oferta de 

formação continuada para professores determina que compete ao Distrito Federal, cada 

Estado e Município, e, supletivamente, a União, realizar programas de capacitação para todos 

os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância 

(BRASIL, 1996b, Art. 87, Inciso III). 

A LDB (1996) estabelece, ainda, a formação continuada como um dos elementos 

constitutivos da valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos 

termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 

com licenciamento periódico remunerado para esse fim; piso salarial profissional; progressão 

funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; condições 

adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996) 

Gatti (2008), ao tratar sobre as normatizações e desdobramentos da LDBEN, enuncia 

que o MEC, em 2003, por meio da Portaria Ministerial n, 1.403, instituiu o Sistema Nacional 

de Certificação e formação Continuada de Professores da Educação Básica. Esta portaria, em 

seu Art. 1º inciso II, prevê a criação de “programas de incentivo e apoio à formação 

continuada de professores, implementados em regime de colaboração com os entes 

federados”. No seu inciso III, do Art. 1º propõe a criação de uma rede nacional de centros de 

pesquisa e desenvolvimento da educação que terá o objetivo de “desenvolver tecnologia 

educacional e ampliar a oferta de cursos e outros meios de formação de professores”. 
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Gatti (2009), ainda sobre os desdobramentos das normatizações, afirma que a criação 

da Rede Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores ficou sobre a 

responsabilidade das Secretarias de Educação Básica e da Secretaria da Educação a Distância 

do MEC, em parceria com IESs e com adesão de estados e municípios. A Rede teria a função 

de institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada, elaborada 

exclusivamente à educação infantil e ao Ensino Fundamental. Dentre os programas 

elaborados pela Rede, podemos citar o programa Pró-letramento, o programa Gestão da 

aprendizagem escolar (GESTAR II), curso de especialização da educação infantil e programa 

pró-infantil. 

Gatti (2009), ao analisar a formação continuada no Brasil, enfatiza que é grande o 

interesse por esse tema, envolvendo políticos, pesquisadores, acadêmicos da área da 

educação. Para a autora, a produção teórica é crescente, eventos oficiais e não oficiais 

propiciam debates e há razoável circulação de análises e propostas de alternativas para a 

formação continuada de professores. 

Silva (2013) enuncia que “diante da determinação legal de atribuição de 

responsabilidades pela oferta dos programas de formação continuada dos profissionais do 

magistério por parte das instituições superiores de educação e do poder público o número 

dessas iniciativas vem aumentando a partir da década de 1990”. 

Gatti (2009), ao analisar o aumento das iniciativas de formação continuada no Brasil 

afirma que: 

As reformas curriculares dos anos 1990, a mudança de paradigmas do conhecimento 

nos diferentes domínios teóricos que estão na base dos conteúdos curriculares da 

escola básica, trouxeram desafios às instituições formadoras de professores que não 

foram adequadamente equacionadas por estas em seus currículos nas licenciaturas. 

Decorreu dai, em parte, o desenvolvimento intenso de programas de educação 

continuada com o objetivo de prover capacitação para a implementação de reformas 

educativas. (p. 2011). 

 

Gatti (2007), além de apontar o aumento do número de iniciativas de formação 

continuada mostra-nos que os indicadores revelam o elevado número de docentes que 

participam de atividades ou cursos. Ela apresenta-nos os dados do Censo de profissionais do 

Magistério da Educação Básica de 2003, analisados por Catrib et al. (2008), que aponta que: 

 
[...] 701.516 desses profissionais, de um total de 1.542.878, participaram de alguma 

atividade ou curso, presencial, semipresencial ou a distância, nos dois anos 

anteriores, oferecidos quer seja por instituições governamentais, no âmbito dos entes 

federados, União, estados e municípios, quer por instituições de ensino superior de 

caráter público ou privado, quer por ONGs, sindicatos, ou ainda pelas próprias 

escolas. Dentre as instituições provedores de capacitação, comparecem com um 

número superior de profissionais alcançados as secretarias municipais de Educação 



39 
 

 

 

 
comparadas às secretarias de Estados e órgãos federais, as instituições privadas de 

ensino superior em relação as públicas e as regiões Nordeste e Sudeste, quando 

confrontadas com as demais do país (GATTI, 2007, p. 199). 

 

Para Gatti (2009), mesmo com toda essa mobilização, os resultados obtidos com os 

alunos, no que se refere a desempenho, não tem sido satisfatório, colocando então a formação 

continuada de professores em questão. 

 
2.1 O pano de fundo do aumento das iniciativas de formação continuada: algumas 

análises 

Seria uma questão de lógica pensar que com o aumento de iniciativas de formação 

continuada o resultado seria eficaz e traria qualidade para a educação. Mas, não foi isso que 

estava acontecendo no país. Algumas questões precisam ser ponderadas e analisadas para que 

possamos compreender o contexto. De acordo com Gatti (2009) 

Os processos de formação continuada desenvolvidos desde os anos 1980, quer para  

a atualização ou complementação de conhecimentos, quer para preparar a 

implementação de uma reforma educativa, não produziram os efeitos esperados. 
Entre as razões invocadas estão a dificuldade da formação em massa, a brevidade 

dos cursos, realizados nos limites dos recursos financeiros destinados, e a 

dificuldade de fornecer, pelos motivos citados, ou ainda pelo nível, de preparação 

das instituições formadoras, os instrumentos e o apoio necessário para a realização 

das mudanças esperadas (GATTI, 2009, p. 201). 

 

Além das razões apontadas por Gatti (2009), ela enuncia que outra razão comumente 

anunciada pelos críticos da formação continuada, é a limitada senão ausente da participação 

dos professores na definição das políticas de formação docente, como categoria profissional. 

Segundo a autora, nessas condições, eles não se envolvem não se apropriam, não são 

estimulados a alterar a prática. Sentem-se como meros executores de propostas externas. “Não 

raro o modelo de capacitação segue as características de um modelo “em cascata”, no qual um 

primeiro grupo de profissionais é capacitado e transforma-se em multiplicador de um novo 

grupo que por sua vez capacita um grupo seguinte” (GATTI, 2009. P 202.). Nesse modelo 

cascata, o professor vira mero reprodutor de algo, sem mediação e consideração daquilo que 

já é vivenciado e experimentado em sua prática na sala de aula. 

Imbernon (2010) aponta que é fundamental que os professores participem do momento 

de planejamento da formação, da execução e da avaliação dos resultados. Para ele, a formação 

continuada que acontece longe dessa realidade, não considerando as necessidades trazidas 

pelos professores, pode provocar uma falta de identificação, fragilizando as políticas de 

formação docente elaboradas pelos órgãos centrais. 
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Outros autores corroboram com a discussão sobre o aumento da formação continuada 

e de suas implicações. Prada, Freitas e Freitas (2010), ao analisarem a formação contínua, 

suas implicações, seus problemas faz um resgate histórico mundial e explica que ela sempre 

esteve ligada à formação de professores no sentido de se atualizar ou de manter uma educação 

permanente que permitisse passar para os alunos os conhecimentos científicos atualizados. 

Mas, ao delimitar o período pós-Primeira Guerra Mundial, como momento em que foi dada 

ênfase para a formação continuada por razões ideológicas, políticas e econômicas, as autoras 

destacam que, 

Na década de 30, era necessário prevenir para evitar nacionalismos observados 

durante a guerra e também para difundir propostas pedagógicas como a Escola 

Nova. Posterior à Segunda Guerra, as duas grandes potências pretendiam expandir 

sua ideologia de diversas formas, sendo uma delas pela educação. Isso tornou 

necessárias as reformas educativas e, para que estas fossem implantadas na América 

Latina, por exemplo, era estratégico “capacitar recursos humanos” em todos os 

níveis (políticos, governamentais, econômicos, educativos) tendentes à 

implementação das reformas. Nas décadas dos anos 60, 70, 80, no auge da guerra 
fria, foram desenvolvidas inúmeras ações de “capacitação, reciclagem, treinamento, 

entre outras, que pretendiam melhorar a qualidade da educação, a alfabetização e o 

acesso aos produtos industriais e tecnológicos, além da formação de mão de obra 

qualificada (PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 373). 

 

A partir desse contexto, a formação de professores foi-se constituindo produto de 

consumo, mercadoria, que, segundo Prada, Freitas e Freitas (2010), inicialmente, era ofertado 

pelo Estado, o órgão que implementava as reformas ou pelo empregador dos professores. 

Posteriormente, aos poucos, a formação continuada foi passando a ser demanda dos próprios 

professores, sendo comprada pelo próprio Estado. 

Estrela (2006), ao analisar a formação contínua, apresenta outros fatores que 

corroboram com a ideia da formação ter como pano de fundo a mercantilização do trabalho 

docente, formação como produto e como o fato do aumento das iniciativas de formação 

continuada. A autora aponta que o século que findou tem sido denominado como o século da 

reforma da formação continua. A autora destaca que esse fato deve-se a preocupação pela 

formação continuada de professores que tem marcado a agenda das políticas educativas dos 

últimos decênios se constituindo como um dos sinais de mundialização das políticas 

educativas impulsionadas por organismos internacionais como a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

Já num relatório do CERI-OCDE de 1978, p. 46, reconhecia-se que deveria ser 

atribuído à formação continua dos professores “um elevado grau de prioridade na 

política nacional de ensino”, uma vez que fazia dela uma das condições de eficácia 

das reformas e inovações requeridas pelas transformações ocorridas nas sociedades 

contemporâneas (ESTRELA, 2006, p. 43). 
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A preocupação com a formação continuada dos professores em âmbito mundial e suas 

influências, também, é discutido por Gatti (2008). A autora explica que essa preocupação 

entrou em pauta mundial pela junção de dois movimentos: as pressões do mundo de trabalho  

e a constatação, pelos sistemas de governo, da extensão assumida pelos precários 

desempenhos escolares de grandes parcelas da educação. Gatti (2008) acrescenta, ainda, que 

as políticas públicas e as ações políticas se movimentam na direção das reformas curriculares 

e das mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas gerações. 

Segundo Gatti (2008), documentos internacionais diversos enfatizam essa necessidade 

e essa direção: Banco Mundial (1995, 1999, 2002), onde a questão sobre a formação é tratada 

como prioridade num papel renovador; o documento do Programa de Promoção das Reformas 

Educativas na América Latina (PREAL, 2004); e como marcos amplos ela destaca: 

Declaração mundial sobre a educação superior no século XXI: visão e ação e o texto Marco 

referencial de ação prioritária para a mudança e o desenvolvimento do ensino superior 

(UNESCO, 1998); a Declaração de Princípios da Cúpula das Américas (2001) e os 

documentos do Fórum Mundial de Educação (DACAR, 2000). 

Para Gatti (2008), em todos esses documentos, de forma maior ou menor, está presente 

a ideia de preparar os professores para formar as novas gerações para a “nova” economia 

mundial, pois a escola e os professores não estão preparados para isso. Com isso, acrescenta a 

autora, que chega a lógica, por meio de políticas, da competência. Segundo a autora, ser 

competente é a condição para ser competitivo, social, e economicamente, em consonância 

com o ideário hegemônico das duas últimas décadas. 

Para Gatti (2008), o que está posto como pano de fundo das ações políticas em 

educação contínua, nos últimos anos, se instaura com essa perspectiva: a educação ajuda a 

melhorar a economia, pela qualificação das pessoas para a sociedade do conhecimento e do 

consumo, como se isso fosse regra para ser feliz. 

Estrela (2003), ao discutir a formação contínua de professores, a globalização, a 

mundialização e a interferência dos mecanismos externos, destaca: 

Referimo-nos sobretudo à face do negócio que a formação também pode ter, com 

suas agências e os seus agentes, os seus materiais, “prontos a aplicar”, as suas 

consultorias e avaliações externas, os seus interesses políticos e econômicos que, por 

legítimos que sejam tendem a tornar-se incômodos quando desocultados, quer para 

as instituições privadas quer para as instituições públicas. (ESTRELA, 2003, p. 44). 

 

Segundo a autora na sociedade contemporânea, em que tudo se mercantilizou, a 

formação sofre os desvirtuamentos ao se tornar um bem de consumo e as ameaças de 

globalização que esse consumo oculta. 
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Mauês (2003) explica que “as políticas de formação continuada consistem em um 

elemento integrado do Kit reforma” servindo às exigências do mercado. Segundo a autora 

quando as políticas de formação continuada são analisadas de forma contextualizada fica 

nítido que a formação é parte integrante das reformas que estão se processando tendo como 

objetivo maior a busca do alinhamento dos professores. Algumas análises podem ser feitas 

quando nos deparamos com essa realidade. Seria o ser humano uma máquina de 

produção/reprodução de algo pronto em favor de uma única ideologia? 

Gatti (2008) questiona: “porque não se discute a educação como um fator de 

aprimoramento dos humanos para um mundo mais ético? Ela reforça a ideia de que a 

formação não seria apenas isso, não descarta uma formação educacional solida, mas levanta 

questionamentos acerca da ordem dos valores presentes na formulação dessas políticas. 

Devem prevalecer apenas valores materiais e econômicos nas perspectivas educacionais? 

“onde ficam as preocupações com a formação humana para uma vida realmente melhor para 

os humanos enquanto seres relacionais e não apenas como homofaber, como homem 

reprodutivo?” (GATTI, 2008, p. 63). 

Paulo Freire (2015) enuncia em seu livro a pedagogia do oprimido, que formar é muito 

mais do que treinar o educando no desempenho das destrezas, para ele o ser humano é 

inconcluso e vive numa imersão permanente de movimento de procura. Por isso, critica 

rigorosamente a malvadez neoliberal, o cinismo de sua ideologia fatalista a sua recusa 

inflexível ao sonho e à utopia. 

 
2.2 As características, modelos e concepções das iniciativas de formação continuada: a 

realidade posta e algumas possibilidades de superação 

 
Candau (1999), Demailly (1997) e Prada, Freitas e Freitas (2010) analisam as 

iniciativas de formação continuada, classificando-as por seus modelos, suas características e 

suas concepções, possibilitando uma análise mais detalhada destas para compreensão dos 

paradigmas postos em cada uma delas. 

Candau (1999), ao analisar a formação continuada de professores, explica que a busca 

pela construção da qualidade de ensino de uma escola “comprometida com a formação para a 

cidadania exige, necessariamente, repensar tanto a formação inicial quanto a formação 

continuada de professores”. Embora tem sido muito grande a preocupação com a formação 

continuada dos professores, experiências inovadoras apresentadas, pesquisas, ainda pode-se 

identificar a perspectiva clássica, na maioria das propostas e projetos realizados. 
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Na perspectiva da formação clássica, segundo Candau (1999), a ênfase é posta na 

reciclagem dos professores, todo esforço é voltado para reciclar, refazer o ciclo, voltar a 

atualizar a formação recebida. Ela explica que há várias iniciativas de formação continuada 

que se encaixa na perspectiva da reciclagem. Para a autora, 

O professor uma vez na atividade profissional, em determinados momentos realiza 

atividades específicas, em geral, volta à universidade para fazer cursos de diferentes 

níveis, de aperfeiçoamento, especialização, pós-graducação, não só pós-graduação 

lato sensu, mas scrictu sensu. Outras possibilidades de reciclagem podem ser a 

frequência a cursos promovidos pelas próprias secretarias de educação e/ou 

participação em simpósios, congressos, encontros orientados, de alguma forma, ao 

seu desenvolvimento. 
(p. 52) 

 

Esse tipo de formação trata-se, segundo Candau (1999), de uma perspectiva que 

enfatiza o lócus dos espaços considerados tradicionalmente como o lugar do conhecimento, 

onde circulam várias áreas do conhecimento, novas tendências, informações mais recentes. 

Nessa perspectiva, a universidade tem um espaço privilegiado, assim como outros espaços 

articulados a ela, onde supõe que se pode adquirir o que se constituiu o avanço científico e 

profissional. 

Candau (1999) acrescenta que esse tem sido o tipo de formação continuada dos 

profissionais do magistério frequente e habitualmente aceito e promovido, seja nos sistemas 

de ensino estadual e/ou municipal. Essas iniciativas de formação continuada têm aumentado e 

podem assumir diferentes modalidades. Abaixo mostraremos os exemplos de programas, 

citados pela autora, que estão sob a ótica do que ela chama de modelo “clássico” de formação 

continuada de professores e classificados pelas suas modalidades: 

• Universidades oferecem, em convênios com secretarias de educação vagas nos seus 

cursos de graduação e licenciatura para os professores em exercício nas redes de 

ensino de primeiro e segundo graus. Os professores são assim estimulados a voltar 

aos bancos escolares e se atualizarem em determinadas áreas do conhecimento 

específico e/ou pedagógica. 

• Convênios para a realização de cursos específicos de especialização e/ou 

aperfeiçoamento são estabelecidos entre instituições universitárias e secretarias de 

educação para reciclagem do corpo docente das respectivas redes de ensino. Estes 

cursos são realizados em regime normal, de caráter presencial, ou à distância, 

utilizando diferentes estratégias, tais como correspondência, comunicação via fax, 
vídeos e ou recursos audiovisuais, computador, etc. No momento atual, existe um 

grande interesse no Brasil em relação aos cursos à distância e várias universidades já 

estão começando a montar cursos de aperfeiçoamento de professores com esta 

modalidade, não só para a rede pública, como também para a rede particular de 

ensino. 

• Outra modalidade, semelhante às anteriores assinaladas, são os cursos promovidos 

diretamente pelas secretarias de educação e/ou pelo Ministério de Educação, seja 

com caráter presencial ou à distância. Em geral, nesses cursos também colaboram 

profissionais vinculados a diferentes universidades. 

• Ultimamente vem se desenvolvendo uma outra modalidade de apoio às escolas, 

podendo incluir componentes de formação continuada de professores sob o slogan: 
“adote uma escola”. Uma universidade ou alguma empresa “adota” uma escola ou 
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várias escolas, geograficamente situadas no seu contexto, e estabelece formas 

específicas de colaboração em diferentes aspectos. No caso da universidade, procura 

favorecer que os professores da/s escola/s tenham com ela uma relação orgânica, 

voltada para o seu aperfeiçoamento em serviço. (p. 54). 

 

Ao elencar as diferentes modalidades do paradigma “clássico” de formação continuada 

de professores, a autora levanta algumas questões que nos faz pensar sobre qual concepção de 

formação presente nessa perspectiva: a perspectiva que queremos para a formação continuada 

de professores é a que se fundamenta na concepção “que a universidade corresponde à 

produção de conhecimento, e aos profissionais de ensino cabe apenas a aplicação, 

socialização e transposição didática?”. 

 
Se o conhecimento é um processo contínuo de construção, desconstrução, 
reconstrução, estes processos também não se dão na prática pedagógica? Por traz 

dessa visão considerada clássica, ainda está muito presente uma concepção 

dicotômica entre a teoria e prática, entre o que produz conhecimento e o estão 

continuamente atualizando e os agentes sociais responsáveis pela socialização destes 

conhecimentos? (Candau, 1999, p. 55) 

 

Candau (1999), após as análises feitas, exposição do modelo clássico de formação e 

suas modalidades, a autora, propõe que seja repensada a formação continuada para a 

superação do modelo clássico. Uma das teses defendidas por ela é que o lócus da formação 

que precisa ser privilegiado é a escola, deslocando o lócus da formação da universidade para 

própria escola de primeiro e segundo graus. Para ela todo o processo de formação continuada 

deve ter como referência fundamental a valorização do saber docente. 

 
Para um adequado desenvolvimento da formação continuada é necessário ter 

presente as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do magistério; não se 

pode tratar do mesmo modo o professor em fase inicial do exercício profissional, 

aquele que já se está situando em relação à aposentadoria; os problemas, 
necessidades e desafios são diferentes, e os processos de formação continuada não 

podem ignorar esta realidade promovendo situações homogêneas e padronizadas, 

sem levar em consideração as diferentes etapas do desenvolvimento profissional 

(Candau, 1999, p. 56). 

 

Para a autora, a valorização do saber adquirido pelo docente e o respeito ao seu 

contexto, a escola é uma das possibilidades de superação do modelo clássico de formação 

continuada de professores. 

Demailly (1997) corrobora com a discussão acima ao discutir as concepções de 

formação e ao elencar as características presentes em cada modelo de formação apresentado 

por ela. A autora, ao escrever sobre as concepções de formação continuada, esclarece que 

diferentes concepções ao nível dos objetivos, dos conteúdos prioritários e dos métodos 

dominantes, confrontam-se em concorrência dura, ou coexistem no terreno, com 
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afrontamentos inábeis. Para clarear essas diferenças a autora apresenta quatro modelos 

destacando as características, finalidades e a eficácia apresentada por eles. São eles: a forma 

universitária, a forma escolar, a forma contratual e a forma interativa reflexiva. 

O primeiro modelo, apresentado por Demailly (1997) é a forma universitária que é um 

modelo que tem por finalidade a transmissão do saber e da teoria. Professor e aluno estão em 

relação direta com um terceiro termo, o saber e a ciência. “É um modelo no qual a relação 

simbólica formador e o formando tem semelhanças com a que as profissões liberais mantém 

com seus clientes” (DEMAILLY, 1997, p. 143). 

O segundo modelo é a forma escolar onde os professores têm que ensinar os saberes 

que são definidos exteriormente num programa oficial, definido por um poder legítimo: 

Estado, Igreja ou Nação. Os professores, neste modelo, não podem ser responsáveis pelo 

programa que ensinam. Tanto ele quanto o aluno estão sujeitos ao programa definido a priori. 

 
A forma escolar é simples de descrever: não há cliente no sentido próprio do termo, 

mas um ou vários decisores nas regras do jogo, papel desempenhado por um ou 

outro setor de hierarquia. O plano de formação está previamente determinado. Os 

saberes a adquirir são conhecidos de antemão. As funções dos atores em presença 

estão definidas: os formadores são pagos para transmitir os saberes, com todo o 

profissionalismo exigido, eles são obrigados a adquirir os saberes (DEMAILLY, 

1997, p. 150). 

 

O terceiro modelo, apresentado pela autora, é a forma contratual que “caracteriza-se 

por uma negociação, entre diferentes parceiros ligados por uma relação contratual, do 

cronograma pretendido e das modalidades materiais e pedagógicas da aprendizagem” 

(Demailly, 1997, p. 150). Nesse modelo, segundo Demailly, (1997) o formador tem uma 

legitimidade flutuante e está a serviço, por meio de um contrato, a uma instituição e sua 

pedagogia. 

O quarto e último modelo apresentado pela autora é a forma interativa-reflexiva “que 

abrange as iniciativas de formação ligadas à resolução de problemas reais, com a ajuda mútua 

de formandos e uma ligação à situação de trabalho” (Demailly, 1997, p.151). Neste modelo, a 

competência estimulada é a capacidade de resolução de problemas, que são parcialmente 

produzidos e não transmitidos na relação pedagógica que caracteriza a formação. Essa 

produção coletiva de novos saberes durante a formação que são paralelamente postos em 

prática é a principal característica deste modelo. 

Ao discutir sobre a qualidade e a abrangência que isso se dá no campo do ensino, 

devido às pessoas não serem produtos/ mercadorias, a Demailly (1997) reforça as 

características de cada modelo e aponta que o modelo interativo-reflexivo seria a melhor 



46 
 

 

 

 

opção pensando uma estratégia de melhoria para a formação continuada no plano coletivo. 

Para isso, ela destaca três argumentos que fundamentam a sua indicação. 

 
Em primeiro lugar, porque suscitam menos reflexos de resistência perante a 

formação (num espaço de liberdade é possível a explicação da recusa do saber, do 

medo da mudança, do bloqueio perante os discursos prescritivos) e permitem gozar 

o prazer da fabricação autônoma das respostas aos problemas encontrados. Em 

segundo lugar, porque abordam a prática de maneira global, não a encarando como 

mera aplicação de um somatório de saberes. Em terceiro lugar, porque permitem 

inventar novos saberes profissionais, o que é indispensável hoje em dia, uma vez  

que não há soluções pré-elaboradas que respondam adequadamente à maior parte 

dos problemas educativos e didáticos com que os professores são confrontados. 

(DEMAILLY, 1997, p. 157) 

 

 

Na mesma linha de pensamento de Demailly (1197) e Candau (1999), Prada, Freitas e 

Freitas (2010) ao analisar a formação continuada, corroboram e ampliam a discussão. Prada, 

Freitas e Freitas (2010), durante a trajetória da formação continuada foram sendo 

desenvolvidos vários conceitos e práticas dependendo das situações ideológicas, políticas, 

geográficas, acadêmicas. Os autores destacam ainda que a formação continuada foi, durante 

muito tempo, entendida como uma maneira de suprir lacunas da formação inicial, sanar 

dificuldades escolares, de implementar políticas, programas, projetos, campanhas, adquirir 

certificados para progressão na carreira, satisfazer as necessidades e ou interesses específicos. 

Segundo eles, todos os cursos de curta duração para cumprir uma exigência social. 

Segundo Prada, Freitas e Freitas (2010), as denominações do tipo, capacitação, 

treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento fizeram e fazem parte das iniciativas de formação 

continuada de nosso país. Eles acrescentam que todos esses tipos correspondem a uma 

concepção tecnicista da educação que apresentam preocupação com eficácia e eficiência na 

educação, assim como acontece na indústria, no comercio, no mercado de capitais cujo foco é 

apenas o lucro. 

Essas denominações correspondem mais a uma concepção de manipulação, de 

implementação de cursos rápidos, de palestras e encontros esporádicos que 

permitem a implantação de “pacotes” propiciadores de um maior grau de instrução 

ou aptidão para seguir modelos predefinidos externamente que remendam, 

complementam algo que supostamente falta e, por sua vez, corrigem defeitos 

visíveis na educação. Estas concepções têm implícita, de um lado, a desconsideração 

dos saberes dos educadores e, de outro, o entendimento de que o faltante são os 

conhecimentos científicos que devem ser adquiridos de seus possuidores para tirar 

os professores de sua incapacidade (PRADA, FREITAS E FREITAS, 2010 p. 375). 

 
Para eles, nessas iniciativas de formação continuada entendidas como treinamento, 

reciclagem, capacitação, os professores são vistos como meros executores de suas tarefas 
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previamente estabelecidas, não geram suas aprendizagens nem tão pouco são atores de seus 

processos educativos. 

Ainda sobre as denominações das iniciativas de formação continuada Prada, Freitas e 

Freitas (2010), enunciam a formação continuada entendida como permanente, que não se 

encerra na titulação, durando a vida toda como processos de atualização. Essa, segundo eles, 

foi amplamente divulgada pela UNESCO como política mundial para a educação de adultos. 

Os autores acrescentam ainda, que na Conferência dos Ministros de Educação da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1970, foi 

lançado o slogan: “Fazendo com que a educação ao longo da vida seja uma realidade para 

todos” e, aos países membros, propôs empenho e realizações nessa direção durante os cinco 

anos seguintes. Esse pensamento sobre a educação teve grandes desdobramentos, em alguns 

setores, principalmente para a formação continuada, entendendo como uma atualização 

constante para o exercício da profissão. 

Outras denominações são citadas por, Prada, Freitas e Freitas (2010), como o  

professor reflexivo e o professor pesquisador. Segundo eles, o professor reflexivo, é 

preconizado por vários autores, como, Shon (1992), Nóvoa (1992), Marcelo Garcia (1992), 

Zeichener (1993) e outros que preconizam a ideia de que o conhecimento é construído na 

prática e que por meios de problemas identificados na prática é possível promover reflexão 

sobre a ação e sobre a reflexão na ação, desconsiderando totalmente a teoria. Nessa 

perspectiva a teoria é esvaziada. Em relação à denominação professor pesquisador, os autores, 

citam Stenhouse (1987), que desenvolve essa ideia, entendendo que as tentativas dos 

professores para pesquisar suas práticas mobilizam a reflexão docente. 

Ao analisar as denominações citadas, Prada, Freitas e Freitas (2010) destacam que: 

“As concepções de formação de professores, fundamentadas nas ideias de reflexivo e 

pesquisador, têm gerado o grande perigo de responsabilizar os docentes por problemas do 

ensino, como a “má qualidade” da educação”. 

Outro perigo, destacado pelos autores refere-se à racionalidade sobre a prática que 

pode constituir em tarefa de um fazer técnico de reflexão e pesquisa. Além de constituir 

trabalho de exploração dos professores, dado ao acúmulo de trabalho que eles têm tanto 

dentro como fora da sala de aula. Eles, acrescentam que os professores, tanto efetivos quanto 

contratados, de diferentes níveis de ensino, não têm real condição de tempo, de orientação e 

de gestão requeridas para a reflexão e pesquisa, nos termos que geralmente entendida a 

reflexão e a pesquisa pelos formadores e formuladores das políticas. 
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Prada, Freitas e Freitas (2010) ao analisar os processos de formação continuada não 

diferem de Candau (1999) e Demailly (1997), no sentido de pensar criticamente as propostas 

que estão postas em nosso cenário. Eles destacam que a prática pedagógica docente acontece 

como consequência dos saberes adquiridos nas universidades, e que mesmo os docentes que 

possuem bagagem rica e extensa, nem sempre são valorizados nos cursos de licenciaturas. 

Eles acrescentam, ainda, que há dificuldade em associar a teoria à prática nos cursos de 

formação, pois promovem apenas o aprendizado de teorias educativas, sociológicas, 

psicológicas e filosóficas, ignorando o cotidiano escolar. 

No cotidiano escolar, ao realizarem as atividades docentes, os professores realizam a 

teoria com a prática. A prática pode ser explicada e compreendida mediante a teoria 

e esta pode ser executada e produzida a partir da prática. A formação de professores 

que prioriza a parte teórica em detrimento da prática, pode se deparar com um 

profissional cujos discursos sejam carregados do “dever ser do fazer” docente e da 

educação. Entretanto, esse fazer não condiz com ilusões expressar no discurso do 

dever ser (PRADA, FREITAS E FREITAS, 2010, p. 372). 

 

Segundo esses autores, nos discursos de formação a teoria é privilegiada, valorizando 

apenas alguns pensamentos ideologicamente dominantes, em detrimento das experiências 

individuais e coletivas construídas ao longo da vida dos docentes e que são parte deles 

enquanto seres profissionais. Para eles, a oposição a esse discurso é realizar processos 

formativos “considerando a trajetória do docente, pois ele traz consigo as contradições da 

relação teoria-prática que, se realizadas atividades para compreendê-las, é desenvolvido um 

processo de formação.”. 

Formar-se para Prada, Freitas e Freitas (2010) é um processo para toda vida, pois 

enquanto seres humanos temos a oportunidade de aprender, e, portanto, nos humanizamos 

permanentemente, mediante as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes 

culturais nos quais temos relações. Segundo eles, é um processo para toda vida que se realiza 

desenvolvendo-se individual e coletivamente dentro da cultura. 

Os autores enunciam ainda que a instituição é o espaço principal onde acontecem e 

precisam acontecer os projetos e atividades de formação de professores, mas para isso, 

segundo eles, são necessárias condições que viabilizem organização da gestão, tempo previsto 

para isso. Para eles, a escola não é a única responsável, pois ela depende de outras instâncias, 

como o próprio Estado em seus diferentes níveis, a família e todas as instituições 

socioculturalmente para que ela se desenvolva. 

Todas as possibilidades de superação do cenário atual aqui apresentadas, o lócus da 

escola de Candau, (1999), o modelo interativo-reflexivo de Demailly (1997) e a participação 
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dos professores Prada, Prada e Freitas, (2010) precisam ocorrer de forma com que o pano de 

fundo seja o entendimento de que o ser humano é inconcluso. 

 
Diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são 

históricos, os homens se sabem inacabados. Tem a consciência de sua inconclusão. 

Aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente 

humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência de que dela tem. Dai 

que seja a formação um quefazer permanente. Permanente na razão da inconclusão 

dos homens e do devenir da realidade (FREIRE, 2005, p. 83-84). 

 

Nesse sentido, Freire (2005) enuncia que a formação permanente deve considerar a 

curiosidade epistemológica, como a superação da curiosidade ingênua (senso comum), para 

uma curiosidade mais metodicamente rigorosa (conhecimento científico), sem desconsiderar 

os saberes existentes no senso comum. Assim, o sujeito formador e seu objeto se entrelaçam, 

formando-se e reformando-se para dar sentido, conotação e vida aquele conhecimento. 

Portanto é preciso que nos enunciados das políticas, nas justificativas e atividades de 

projetos de formação continuada os objetivos e, principalmente, na elaboração sejam criadas 

condições para que os professores tenham mais autonomia na construção de conhecimentos 

relacionados com a educação em geral e conhecimentos específicos do trabalho docente. 

(PRADA, FREITA E FREITAS, 2010). 

A partir desse cenário ora apresentado, iremos nos deter nas linhas a seguir na 

apresentação e análises dos dados levantados. 
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3 AS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO MUNICÍPIO DE 

ILHÉUS/BA APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO EF DE 9 ANOS 

 
Neste capítulo, primeiramente, apresentamos o contexto da pesquisa, os caminhos 

metodológicos, a construção da pesquisa e por fim a análise de dados dividida em três 

categorias temáticas: identificação das iniciativas de formação continuada; modelos e 

denominações das iniciativas de formação continuada; formação continuada de professores 

para o EF de 9 anos. 

 
3.1 Contexto da pesquisa 

 
 

Esta pesquisa foi realizada no município de Ilhéus/BA, mais precisamente na 

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC). Localizado no sul do Estado da Bahia, Ilhéus, 

segundo o IBGE (2010), possui uma população estimada, em 2016, de 178.210 mil 

habitantes. 

Segundo o relatório do setor de matrículas e estatísticas da SEDUC (2016), atualmente 

a rede municipal de Ilhéus possui 51 unidades escolares, sendo 33 escolas na sede, 13 escolas 

no campo, 05 escolas conveniadas e um Centro de Referência à inclusão escolar (CRIE). 

Atende 3.153 crianças na Educação Infantil, 8.241 alunos nos anos iniciais, do Ensino 

Fundamental, 2.932 alunos nos anos finais e 1.741 alunos na Educação de Jovens e Adultos, 

totalizando, aproximadamente, 18.715 alunos matriculados no ano letivo de 2016. Conforme 

os dados coletados nos documentos da SEDUC, o município conta com 250 professores nos 

anos iniciais do EF de 9 anos, sendo 119 efetivos e 131 contratados. 

 
3.1.1 O contexto da formação de professores no município de Ilhéus 

 
 

Desde 2001 o município de Ilhéus/BA possui Plano Municipal de Educação (PME 

2001-2010). De acordo com Alves (2013), ao analisar esse documento, na parte do 

diagnóstico do município para elaboração do Plano apontou a ausência de programa de 

formação para professores da Educação Especial, e na parte que diz respeito à formação dos 

professores e das professoras da Educação Infantil, “o PME (2001-2010) deixou explícito a 

existência de professores leigos, e quanto à formação continuada, segundo depoimentos de 

professoras e gestoras da SEC e das Unidades de EI, funcionou muito bem até o ano de 2009 

e início de 2010, quando foi interrompida” (p. 100). 
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A autora traz elementos importantes para refletir, desse período para cá “passou a 

existir apenas formações esporádicas e, na maioria das vezes, por iniciativas próprias das 

professoras e gestoras dos estabelecimentos, conforme depoimentos de segmentos 

diferenciados que atuam nesta etapa da educação básica no município” (ALVES, 2013, 

p.101). 

Alves (2013) esclarece ainda que, embora o Plano Municipal de Educação de 

Ilhéus/BA (2001-2010) expressasse a existência de uma política de formação continuada dos 

docentes, esta, de fato, não havia dado respostas aos objetivos pretendidos para essa 

concretização dessa política de formação. A autora afirma que “é provável que isto esteja 

acontecendo ou pela falta de continuidade das formações ou em virtude do grande número de 

professores contratados” (p. 101). 

Em 2005, foi elaborado o primeiro curso de formação continuada na Rede para a 

Educação Infantil: “Os Fazeres na Educação Infantil”, com carga horária de 120 horas, 

atendendo de 2005 a 2009, aproximadamente, 410 profissionais. No decorrer desse período os 

cursos tiveram continuidade mensal com estratégias de encontros para estudo, atualização e 

planejamento com os supervisores das instituições de Educação Infantil e, ainda foram 

realizadas visitas às escolas para acompanhar o trabalho pedagógico (ILHÉUS, 2014). 

Em 2006, esses cursos foram retomados com seminários sobre Educação Infantil, 

envolvendo supervisores, orientadores, gestores e professores dessa etapa. Em 2008, foi 

realizada a primeira revisão da proposta Pedagógica do município, com a participação de 

trinta e oito supervisores. De 2007 a 2010 foi realizado o curso de formação continuada “As 

Linguagens da Arte: teatro, dança, música e arte visual/plástica”. 

Em 2009, o município de Ilhéus assinou o termo de adesão ao Plano de Ações 

Articuladas1/    (PAR),  vinculado  ao  Plano  de  Metas  Compromisso  Todos  pela  Educação, 

Programa do Governo Federal. O Plano foi elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de 

Educação, em conjunto com especialistas do MEC, comprometendo-se com a melhoria dos 

indicadores educacionais a partir do desenvolvimento de ações que possibilitassem o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo referido Termo (ALVES, 2013). 

 

1O Plano de Ações Articuladas (PAR) é um instrumento criado Ministério da Educação (MEC) e instituído pelo 

Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007 para auxiliar as secretarias de Educação de Estados e Municípios no 

planejamento de ações. Tem como responsável o MEC e é administrado em parceria como o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. Seu objetivo principal é ajudar as Secretarias de Educação de Estados e 
Municípios a planejar as próximas etapas de suas políticas educacionais e garantir que sejam mantidas mesmo 

com trocas de governos. Ele funciona quando Municípios e Estados fazem uma autoavaliação com base em 

ações listadas pelo MEC. Atua em quatro áreas: gestão educacional; formação de professores e de profissionais 

de serviços e apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; infraestrutura física e recursos pedagógicos 

(BRASIL, 2007). 
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O PAR (2009) previa a criação de política municipal de formação continuada para 

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Entretanto, devido à mudança da 

gestão da Secretaria de Educação, “a formação para os professores da educação infantil foi 

interrompida no início do primeiro semestre de 2010, houve depois apenas algumas  

iniciativas isoladas por parte de algumas professoras” (ALVES, 2013, p. 25). 

Em 2011 e 2012, foram oferecidos aos professores efetivos e depois aberto a todos que 

tivessem interesse, cursos de formação para as professoras de Educação Infantil, ofertados em 

dois momentos: a primeira formação teve a temática sobre “Os fazeres na educação infantil” 

com curso de carga horária de 120 horas, e a segunda sobre “As linguagens na arte” com 

duração de mais 120 horas, totalizando 240 horas distribuídas ao longo de dois anos, ambas 

oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação (ALVES, 2013). 

Em 2012, segundo Alves (2013), também foi ofertado o curso de formação destinado 

aos alfabetizadores pelo Programa Pacto pela Educação. A autora salienta que nos dados da 

entrevista realizada com secretária de educação do município em outubro de 2012, que o 

município investiu “maciçamente na qualificação profissional, na formação continuada, com 

orientadores, professores” (p. 101), e destaca o trecho abaixo: 

 
Além de dois professores por turma onde, nós temos investido maciçamente na 

qualificação profissional, na formação continuada, com orientadores, professores e, 

agora, com o Pacto pela Educação, adesão na proposta do governo do estado 

fazendo essa parceria, defendendo e implantando o pacto pela educação, que, de 

certa forma, engloba a educação infantil também e anos iniciais (p. 101). 

 

Em 2013, iniciou-se o processo de segunda revisão da Proposta de Educação Infantil 

da Rede Municipal de Ilhéus/BA, envolvendo todos os supervisores e orientadores da 

Educação Infantil e estudo das orientações das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil. Ainda em 2013, constituiu-se uma comissão para organização das 

Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil em consonância com Resolução 

MEC nº 05/2009, de 17 de dezembro de 2009, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil/DCNEI’s. 

Em 2014, foram desenvolvidos os seminários itinerantes nas escolas de Educação 

Infantil, agendados junto com a equipe pedagógica das instituições infantis para apresentação 

dos materiais para a Educação Infantil e para oferecer uma formação aos professores dessa 

etapa que se encontravam nessas escolas e, também, discutir as Diretrizes. 

Além disso, o município teve, até dezembro de 2016, a política pública de formação 

continuada para os professores dos anos iniciais - uma junção de duas políticas: o Pacto Bahia 
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e o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A equipe de formação do 

PACTO/PNAIC possuía seis formadoras, chamadas de orientadoras de estudos, e uma 

coordenadora. 

Vinculado ao Pacto Bahia, o município contava também com dois técnicos da 

SEDUC, responsáveis pela formação dos coordenadores do ciclo da infância, chamados de 

coordenadores pedagógicos multiplicadores. 

Hoje, após a mudança de gestão pública municipal, mudaram os atores que trabalham 

na SEDUC, ficando apenas uma das 6 (seis) orientadoras de estudos do PACTO/PNAIC. Essa 

ainda não tem função definida. 

 
3.1.2 A ampliação do EF para 9 anos no município de Ilhéus e a implementação dos ciclos de 

aprendizagem 

 
Segundo o documento, (ILHÉUS 2012, p. 75), em 2000, o município foi organizado 

em ciclos, no entanto, por conta de processos de descontinuidade da implantação progressiva 

dos ciclos, em 2006, houve o retorno da organização em séries. Apenas, em 2008, houve a 

retomada da reorganização da rede municipal em ciclos. 

Em 2008, o CME de Ilhéus, conforme Resolução nº 03/2008, estabelece normas 

complementares para a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos. Em 2011, o CME 

de Ilhéus fixou as Diretrizes Operacionais para a Aprendizagem e o Funcionamento dos 

Ciclos de Aprendizagem no município de Ilhéus em atendimento ao EF 9 anos. Segundo a 

Resolução CME 01/2011, para efeito de compreensão da organização curricular, os períodos 

ficaram estabelecidos da seguinte maneira: 

 
 

Educação Infantil Ensino Fundamental – Anos 

iniciais 

Ensino Fundamental - Anos finais 

Ciclo de aprendizagem 1 

Fase I: Creche - 0 a 3 anos; 
Fase II: Pré-escola - 4 e 5 
anos; 

Ciclo de aprendizagem 

2(ciclo da infância) 

Fase I: 6 anos 

Fase II: 7 anos 

Fase III: 8 anos 

 

Ciclo de aprendizagem 3 

(criança) 

Fase I:9 anos 

Fase II: 10 anos 

Ciclo de aprendizagem 4 

(puberdade) 

Fase I: 11 anos; 

Fase II: 12 anos; 

 

Ciclo de aprendizagem 5 

(adolescência) 

Fase I: 13 anos; 
Fase II: 14 anos. 

 
0 

Fonte: Resolução CME 01/2011 
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A implantação dos ciclos de aprendizagem e a implementação do EF de 9 anos no 

município de Ilhéus causam certa expectativa nos atores que estavam a frente da gestão da 

SE. É possível notar esse fato quando nos debruçamos nas Diretrizes Curriculares da Rede 

Pública de Ilhéus/ BA. 

Segundo o documento Ilhéus (2012, p 76), a Seduc diante da implementação do EF de 

9 anos e a implementação dos ciclos de aprendizagem articulados com as Diretrizes 

Curriculares, teve como uma de suas metas garantir as políticas educacionais, de acordo 

também com o Plano Municipal de educação (2005), minimizar os problemas de evasão, 

repetência e outras práticas de exclusão que fazem parte do contexto escolar. 

Ainda sobre a implementação do EF para nove anos no município de Ilhéus, a 

reorganização do ciclo de aprendizagem e a construção das Diretrizes Curriculares apontam: 

A ampliação do ensino fundamental para nove anos, reorganização do ciclo de 

aprendizagem e construção das Diretrizes Curriculares apontam para a organização 

da escola ancorada numa concepção de educação que respeite a complexidade, o 

tempo e as aprendizagens de cada um. Essa proposta curricular aponta para uma 

política pública preventiva e não reativa para o enfraquecimento do fracasso escolar 
– reprovação e abandono - assegurando a aprendizagem dos alunos através da 

progressão das aprendizagens (ILHÉUS, 2012 p. 77). 

 

O documento acima mencionado deixa claro suas expectativas positiva em relação as 

políticas implementadas, nos anos de 2008 e 2011, como essenciais para amenizar possíveis 

problemas enfrentados pela rede municipal pública de Ilhéus. 

 
3.2 Caminhos metodológicos 

 
 

Durante a construção dessa pesquisa escolhemos como método de investigação a 

análise de conteúdo pautada nos estudos de Bardin (1977). Tal escolha se justifica, pois a 

análise de conteúdo visa o jogo entre as hipóteses, entre a ou as técnicas e a interpretação. 

“Isto porque a análise de conteúdo se faz pela prática” (IDEM, 2009, p.51). Para a autora, a 

análise de conteúdo, enquanto método torna-se: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) desta mensagem. 

(IDEM 1977, p. 42). 

 
Esta abordagem tem por “finalidade efetuar deduções lógicas e justificativas, 

referentes à origem das mensagens tomadas em consideração (o emissor e o seu contexto, ou, 

eventualmente, os efeitos dessas mensagens)” (IBIDEM). 
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A análise de conteúdo se organiza em torno de três pólos cronológicos, conforme 

Bardin (1977) a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados: a 

inferência e a interpretação a pré-análise é a fase da organização propriamente dita, onde se 

organizam as primeiras ideias, de maneira a conduzir no esquema, na construção da pesquisa. 

Essa fase, para Bardin (1977), geralmente possui três dimensões: a escolha dos documentos; a 

formulação da hipótese; a formulação dos objetivos; a elaboração de indicadores que darão 

fundamentos a interpretação final. Ainda dentro da fase de pré-análise, a autora, explica que é 

muitas vezes necessário proceder a constituição de um corpus que é “um conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos”. A sua 

escolha implica muitas vezes, escolhas, seleções de regras. 

Para selecionarmos a regra da homogeneidade que, segundo a autora, os documentos 

retidos devem ser homogêneos, devem obedecer a critérios precisos de escolhas. 

Por exemplo, as entrevistas de inquérito efetuadas sobre um dado tema, 

devem: referir-se todas a esse tema, ter sido obtidas por intermédio de 

técnicas idênticas e serem realizadas por indivíduos semelhantes. Essa regra 
é sobretudo, utilizada quando se desejam obter resultados globais ou 

comparar entre si os resultados individuais (BARDIN, 1997, p. 98) 

 

A fase da exploração do material consiste, segundo a autora, essencialmente de 

operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas, consiste em tratar os dados. E para ela, tratar é codificá-lo. 

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 

precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta, que recorte, 
agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou 

da sua expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto que podem servir de índices. (IBIDEM) 

 

Segundo a autora, a organização da codificação compreende três escolhas: a unidade 

de registro; a escolha das regras de contagem e a escolha das categorias. Nesta pesquisa, 

optamos como unidade de registro o tema que, para Bardin (1977, p. 105) “é a unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios 

relativos à teoria que serve de guia a leitura”. Fazer análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentidos que compõe a comunicação, cuja presença, ou frequência de aparição 

podem significar alguma coisa dentro do objetivo escolhido. 

Ainda sobre a codificação, optamos pela regra da frequência que, segundo Bardin 

(1977, p. 109), “é a medida mais geralmente usada. Corresponde ao postulado (válido em 

certos casos e noutros não) seguinte: a importância de uma unidade de registro aumenta com a 

frequência de aparição”. 
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A última etapa da codificação é a categorização. 

 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 
critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. O 
critério de categorização pode ser semântico (categorias temáticas) [...] (BARDIN, 1977, p. 
117). 

 
 

No processo de categorização classificamos três categorias temáticas: identificação das 

iniciativas de formação continuada; modelos e denominações das iniciativas de formação 

continuada; formação continuada de professores para o EF de 9 anos. Dentro da categoria 

temática: Identificação das iniciativas de formação continuada classificamos ainda, 

subcategorias temáticas, são elas: a quantidade de iniciativas de formação; instituição 

provedora; temáticas das iniciativas de formação continuada; condições de oferta. 

A última fase da pesquisa consiste no tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação. Para esta pesquisa optamos pelo tratamento estatístico simples dos resultados, 

que Segundo Bardin (1977), permite a elaboração de tabelas que condensam e destacam as 

informações fornecidas para análise. 

 
 

3.3 Construção da pesquisa 

 
 

A pesquisa teve início em setembro de 2016 com a visita à SEDUC para comunicar 

que o projeto de pesquisa havia sido aprovado no Conselho de Ética em Pesquisa (CEP). Fui 

bem recebida pela coordenadora da formação, pela assessora pedagógica e administrativa. 

Elas me deixaram à vontade na SEDUC para que eu pudesse desenvolver a pesquisa. Nenhum 

dado solicitado foi negado, bem como nenhuma pessoa que tive contato se mostrou arredia à 

minha presença na SEDUC. Comecei a frequentar a Secretaria de Educação três vezes por 

semana, no período da tarde, e quando havia necessidade passava o dia todo, a fim de 

conhecer melhor o ambiente da pesquisa em que estava me inserindo e as pessoas que ali 

trabalhavam. 

Nesse período, procurei, também, a coordenadora pedagógica do ciclo da infância para 

que ela pudesse me fornecer os documentos necessários para o entendimento do contexto do 

município e da sua organização para atendimento ao EF de 9 anos. As Diretrizes Curriculares 

da Rede Municipal de Ilhéus/BA e o Plano Municipal de Educação foram disponibilizados 

por ela. 
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A fim de esclarecer melhor o processo de implementação do EF de 9 anos na rede 

municipal de Ilhéus, a coordenadora pedagógica do ciclo da infância pediu que eu procurasse 

a técnica do CME. Ao contatar a técnica do CME, esta prontamente me forneceu a resolução 

CME n. 03/2008, que estabelece normas complementares para a implementação do EF de 9 

anos no Sistema de Ensino. 

Com esses documentos, comecei a me inteirar sobre o contexto da rede municipal de 

Ilhéus e a implementação do EF de 9 anos neste município. Juntamente a essa ação de estudo, 

continuei minhas visitas à secretaria a fim de obter dados específicos que me ajudassem, 

posteriormente, na análise de dados - um deles foi o número de professores contratados e 

efetivos da rede municipal de Ilhéus. A SEDUC não possui um sistema digitalizado, com 

todas as informações referentes à rede, por isso precisei passar um dia todo no setor de 

programação para que eu contasse de um a um os contratados e efetivos no calhamaço de 

folhas disponibilizadas por eles. 

Além das buscas na Seduc, fiz uma busca no banco de dados da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), da Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (ANPAE), dos periódicos disponíveis no Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e no Banco de Teses do Google. Durante a busca, encontrei uma 

dissertação cujo título é “Ensino Fundamental de Nove Anos: uma ampliação de direitos?” 

Esse trabalho, escrito por Paula Daniele Ferraresi, teve como objetivo analisar os 

resultados encontrados pelas diferentes pesquisas sobre a implementação do EF de 9 anos, 

bem como discutir as possíveis contribuições e problemas gerados com esta política. Além do 

vasto arcabouço teórico e das contribuições para um entendimento mais significativo sobre a 

implementação do EF 9 anos, um dado da pesquisa especialmente me chamou atenção: a falta 

de voz dos professores nas discussões sobre as políticas implementadas. 

Com os dados da SEDUC e os da pesquisa acima descrita, decidimos iniciar a coleta 

de dados de uma forma dialógica, respeitando e ouvindo aqueles que participam ativamente 

do dia a dia no contexto pesquisado. Diante desse cenário, sentei-me com a coordenadora das 

iniciativas de formação continuada dos anos iniciais, a fim de apresentar-lhe a pesquisa para 

que organizássemos juntas os primeiros passos do trabalho. 

Ela contou-nos que o município estava implementando naquele momento (2016) o 

Núcleo de Estudo em Alfabetização e Letramento (NALFA) que é uma política do governo  

do Estado da Bahia. O NALFA foi implementado por meio da portaria 244/2016. Podemos 

observar na portaria, que o município de Ilhéus no uso de suas atribuições resolve: Art. 1º - 

Instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o Núcleo Municipal de 
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Alfabetização e Letramento objetivando o fortalecimento da política de garantia do direito a 

alfabetização com letramento. 

A portaria dispõe ainda em seu Art. 3º que o Núcleo é uma instância da Secretaria 

Municipal de Educação e se constitui num espaço de estudos e de mobilização em torno da 

política de alfabetização. No Art. 4º no que tange ao objetivo do Núcleo, a portaria dispõe: O 

Núcleo Municipal de Alfabetização e Letramento (NALFA) tem o objetivo de realizar 

estudos, propor e gerir no contexto da prática, conforme deliberação do Dirigente Educacional 

do Município, as políticas contínuas de alfabetização, em consonância com o Plano Municipal 

de Educação, que possam atender às demandas dos professores e gestores escolares que atuam 

com alunos em processo de aquisição da leitura e da escrita e alfabetização matemática. 

Segundo o parecer 244/2016 o NEPAL é composto pela coordenadora do 

PACTO/PNAIC, que coordena o núcleo, as orientadoras de estudos, o coordenador técnico da 

SEDUC, responsável pela EI, o coordenador técnico dos anos inicias, o coordenador técnico 

dos anos finais do EF, os coordenadores pedagógicos multiplicadores, dois representantes de 

professores da sede, dois do campo, um representante dos coordenadores locais, dois 

representantes de gestores, uma representante e uma suplente da Universidade Estadual Santa 

Cruz (UESC), representantes do sindicato, representantes do Conselho Municipal. 

A coordenadora relatou ainda que no início da implementação do Núcleo em Ilhéus, 

não foi bem aceito, as técnicas da SEDUC levantaram questionamentos como: esses estudos 

do Núcleo seriam baseados em quais teóricos? Após os estudos, o que fariam? Só depois de 

muita discussão, os técnicos da secretaria chegaram à conclusão de que pesquisas da 

Universidade fortaleceriam o grupo e seriam como guia aos passos e aos estudos do Núcleo. 

Ela contou-nos que foi desses questionamentos que nasceu o nome NEPAL (núcleo de 

estudos e pesquisas em alfabetização e letramento). A coordenadora e demais técnicos da 

SEDUC ao se referir Núcleo denomina-o como NEPAL, porém na portaria 244/2016, 

encontramos o nome NALFA. 

A coordenadora relatou-nos, também, que, em poucos dias, a primeira reunião do 

Núcleo aconteceria e que seria muito importante que a minha pesquisa se inserisse no 

momento inicial de implantação do núcleo. 

No dia da reunião fui apresentada aos representantes presentes e a coordenadora me 

deu a oportunidade de apresentar a pesquisa. Naquele período, esta pesquisa ainda tinha o 

objetivo de dialogar com os formadores, em uma escola do município, sobre como a formação 

subsidiava a prática dos professores em relação à ludicidade no ciclo da infância. A 

apresentação da minha pesquisa, a coordenadora explicou ao grupo que precisávamos montar 
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um plano de gestão do NEPAL, atendendo às seguintes dimensões: formação continuada de 

professores, avaliação, monitoramento, gestão, acompanhamento e mobilização social. 

Dentre as discussões de como faríamos esse plano de gestão, ficou acordado que 

precisávamos ouvir os representantes da rede municipal de Ilhéus sobre quais aspectos 

deveriam ser considerados em sua elaboração. Os que ali estavam puderam contribuir com 

propostas e dizer sobre como pensavam o núcleo e suas possibilidades. 

No diálogo com o grupo, foi exposta a importância daquele momento para pensar a 

política municipal de formação de professores, como uma ação do Nepal. A contribuição na 

reunião foi quanto à formação continuada de professores, pois foi por meio dela que essa 

pesquisa foi inserida no NEPAL. 

Acrescentei dizendo que deveríamos considerar algumas questões antes de pedir que 

os profissionais da rede municipal sugerissem ações para o plano de gestão do núcleo. 

Argumentei que deveríamos pensar, para além da alfabetização, em uma política que desse 

conta de formar os docentes para a compreensão da criança como um todo, seu 

desenvolvimento, sua forma de ser e agir, o brincar, as áreas do conhecimento. Uma formação 

permanente que atendesse as demandas emergentes de sala de aula, uma formação política, 

uma formação integral do ser humano. Não apenas algo isolado para atender apenas pactos 

feitos com o Estado. Como é o caso do PACTO BAHIA e PNAIC. 

A coordenadora da educação infantil corroborou com a ideia de dar subsídios ao 

professor para práticas que vão além da alfabetização. No momento, houve uma discussão 

rica, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino Fundamental de Nove Anos 

(2010), sobre a importância do elo entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e a 

garantia do lúdico também no EF. 

Ainda no diálogo com o grupo, expus, com base nos estudos do trabalho de Ferraresi 

(2015), que antes de pensarmos em ações para a construção de um plano de gestão, 

precisávamos ouvir os professores para que eles pudessem analisar a política de formação 

atual para, em seguida, pudessem expressar as necessidades que emergem de suas salas para 

que fosse parte integrante desse plano, dessa possível política de formação continuada de 

professores. 

A professora representante dos professores dos anos iniciais do EF da rede municipal 

de Ilhéus gostou da ideia e acrescentou que os professores nunca eram ouvidos, e que as 

políticas chegavam de cima para baixo, não havendo nunca uma avaliação sobre a situação da 

escola e, muito menos, uma consulta sobre o que os professores pensavam sobre  

determinados assuntos. 
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Diante disso, chegamos ao consenso de que a pesquisa seria inserida na dimensão 

formação continuada do NEPAL e que esta investigação seria responsável por ajudar os 

professores representantes a conhecer a análise feita pelos docentes acerca das políticas de 

formação continuada adotadas pela rede municipal de Ilhéus após a implementação do EF de 

9 anos. 

Ficou acordado, ainda, que o instrumento de coleta de dados seria um questionário, 

tendo como critério de participação dessa etapa da pesquisa apenas os professores que 

participaram das iniciativas de formação PACTO/PNAIC, já que se reuniam em um mesmo 

dia e em um mesmo local. 

Para que esse instrumento fosse elaborado de forma dialógica, considerando os pontos 

discutidos na reunião, decidimos que o próximo passo seria ouvir as sugestões das professoras 

representantes no núcleo e da equipe de formação sobre o que considerar no questionário 

para, em seguida, elaborar o instrumento. 

Antes de elaborar os questionários, como acordado no NEPAL, dialoguei com a 

professora representante sobre o que ela gostaria que fosse considerado no momento da 

elaboração das questões. Da mesma forma, fiz com as orientadoras de estudos do 

PACTO/PNAIC. Reunimo-nos e retomamos as discussões ocorridas no Nepal, bem como o 

que havíamos considerado sobre o EF de 9 anos. Depois de pronto, o questionário  foi 

enviado, por e-mail, para a professora representante e para os orientadores de estudos. A 

professora sinalizou por e-mail que o questionário havia ficado bom e que não tinha mais 

nada a acrescentar. Depois disso, procedeu-se a reunião com as orientadoras de estudos e foi 

conversado sobre o questionário. Houve algumas sugestões pontuais para adequá-lo melhor  

ao público-alvo. 

No dia da aplicação dos questionários na formação do PACTO/PNAIC para as 

professoras dos anos iniciais do EF de 9 anos, a coordenadora preferiu deixar o 

preenchimento do questionário para a última ação da agenda do dia. Na parte da manhã, a 

professora representante procurou a coordenadora para solicitar que o questionário fosse 

aplicado logo após o almoço, pois mais tarde teria grande evasão. 

A coordenadora disse que não podia quebrar a agenda do dia e que daria tudo certo, 

mas as professoras tinham razão. Dos 188 professores que fizeram parte da formação, 

estavam presentes 127 professores, e dos 127, no momento da aplicação, estavam presentes 

88 professores, ou seja, 39 professores foram embora antes que acabasse a formação. 

Com os dados desse primeiro instrumento, pudemos chegar a uma, dentre tantas 

outras, consideração preliminar: a rede municipal de Ensino de Ilhéus adotou mais de 19 



61 
 

 

 

 

iniciativas de formação continuada após a implementação do EF de 9 anos, mas nenhum dos 

professores que responderam ao questionário disse conhecer os seis documentos de orientação 

de implementação do EF 9 anos, considerados, por esta pesquisa, como fundamentais. 

Com esse dado, chegamos à conclusão, nessa fase da pesquisa, que não daria para 

discutir somente a ludicidade e como ela é subsidiada pela formação - como havíamos 

previamente imaginado -, pois precisávamos primeiramente investigar quais foram às 

iniciativas de formação adotadas pelo município após a lei n°. 11.274/2006, quais 

fundamentos, concepções essas formações foram pautadas, quais as suas características e 

modelos e de que maneira elas estavam em conformidade com os documentos de orientação 

para a implementação do EF de 9 anos para atender a sua demanda, para posteriormente, 

pensar em ações que comporiam uma política pública municipal de formação continuada. 

Diante do tempo do mestrado, os dados coletados até aquele momento e a necessidade 

de uma análise mais criteriosa das iniciativas de formação adotadas após a implementação do 

EF de 9 anos na rede municipal de Ilhéus, continuamos essa pesquisa somente na SEDUC, 

através do diálogo com as orientadoras de estudos, no intuito de compreender e coletar os 

dados para que a análise se efetivasse. 

Como apareceram várias iniciativas de formação de professores elencadas por meio do 

questionário, pedimos a coordenadora do Pacto/Pnaic que nos fornecesse o histórico com os 

dados das iniciativas de formação de docentes desenvolvidas no município no período de 

2008-2016, mas ela não tinha, pois entrou na coordenação em 2010. Tentamos, da mesma 

forma, com a coordenadora pedagógica do ciclo da infância. Ela nos informou que não havia, 

na SEDUC nenhum registro das iniciativas de formação efetivadas pelo município e que ela 

até havia feito um memorial da Secretaria, mas que teria dados somente a partir 2010, ano em 

que entrara. 

Decidimos, então, buscar as informações por meio, de entrevista, com os atores da 

Secretaria que participaram do processo de implementação do EF de 9 anos. Com a ajuda das 

orientadoras de estudo, que na época eram coordenadoras em escolas, chegamos a três nomes 

de possíveis pessoas a entrevistar que estavam envolvidas com as iniciativas de formação de 

professores entre os anos de 2008 a 2010. 

Dentre esses três nomes, escolhemos entrevistar primeiro a pessoa que na época era 

assessora pedagógica, responsável pela formação de professores no município. Decidimos, 

também, que, se ela apresentasse as informações que precisávamos sobre as iniciativas de 

formação continuada entre os anos (2008-2016), não iríamos entrevistar as demais indicadas 

pelo grupo. 
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Para a entrevista, consideramos importante fazer um roteiro semiaberto, com questões 

sobre: como o município se organizou e quais estratégias de formação de professores 

utilizaram para a implementação do EF de 9 anos; quais foram as ações de formação 

elaboradas pelo município; quais as ações de formação desenvolvidas nesse período; qual a 

concepção de formação adotada; carga horária se era dentro ou fora da carga horária de 

trabalho dos professores; se os professores concursados podiam participar das iniciativas de 

formação continuada; se os coordenadores foram orientados para fazer a formação em 

contexto; dentre outros. 

Após a entrevista com a coordenadora de formação entre os anos de 2008-2010, vimos 

a necessidade de entrevistar a coordenadora do Pacto/Pnaic, pois a primeira coordenadora 

entrevistada nos ofereceu dados até 2010, alegando ter saído da SEDUC depois. Com a 

coordenadora das iniciativas de formação continuada de docentes que assumiu o cargo após 

2010 fizemos uma entrevista com o mesmo roteiro semiaberto utilizado para a primeira 

entrevista, fazendo, apenas, ajustes oportunos. 

Após as entrevistas, devido à mudança da gestão pública municipal de Ilhéus, no ano 

no inicio de 2017, as orientadoras e as coordenadoras do PACTO/PNAIC foram dispensadas, 

restando apenas uma orientadora de estudos que hoje ainda não tem cargo definido pela 

SEDUC. Houve mudança, também, em todo o quadro de funcionários da SEDUC que tinha 

cargo de confiança: secretária de educação, assessora pedagógica, coordenação do ciclo da 

infância e outras coordenações. Por conta dessas mudanças, as reuniões do Nepal ainda não 

tinham sido retomadas no ano de 2017, conforme visita realizada em outubro de 2017. 

Com isso, essa pesquisa prosseguiu, paralela a reunião do NEPAL, objetivando a 

análise das iniciativas de formação continuada adotadas após a implementação do EF de 9 

anos, levando em conta os dados coletados nos instrumentos do questionário e entrevistas. 

Acreditamos que ela servirá como estudos para os integrantes do NEPAL, bem como para as 

próximas reuniões e quiçá servirá como orientação para uma possível formulação de uma 

política de formação para os professores dos anos iniciais de EF. 

 
3.4 Uma avaliação das iniciativas de formação continuada na Rede municipal de Ilhéus/ 

BA após a implementação do EF de 9 anos 

 
Nosso primeiro instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho foi o 

questionário. Ao tratarmos os dados nos depararmos com mais de 19 iniciativas de formação 
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apontadas pelos professores dos anos inicias do EF, percebemos que teríamos que identificar 

quais iniciativas de formação realmente existiram nesse período (2008-2016). 

No tempo em que passamos na SEDUC as informações eram desencontradas, os 

técnicos elencavam uma ou outra informação e nos alegavam que não havia documentos na 

SEDUC para nos informar com precisão sobre quais iniciativas de formação houve no período 

entre 2008 a 2016. Então decidimos aplicar um novo instrumento de coleta: a entrevista. 

As entrevistas foram transcritas e com ela pudemos ter detalhes das iniciativas de 

formação e descartar, também, aquelas iniciativas apontadas que não estavam dentro do 

período determinado no questionário; aquelas que foram apontadas no questionário com dois 

nomes diferentes, mas era a mesma iniciativa; aquelas apontadas pelos professores que eram 

destinadas apenas aos gestores (acreditamos que esse caso, em especial, aconteceu porque na 

época da iniciativa apontada esse professor era gestor). 

Após as entrevistas, descobrimos que o total de iniciativas de formação continuada 

adotada pelo município de Ilhéus após a implementação do EF de 9 anos que podemos 

afirmar foi de 13 iniciativas e não 19 como os questionários nos apontaram anteriormente. Tal 

definição foi proveniente da descoberta de que alguns professores não tinham a clareza do  

real nome dado a formação ou curso aplicado e denominavam um mesmo curso com outros 

nomes. 

A entrevista nos forneceu dados, com os quais pudemos montar um quadro com as 

informações de cada iniciativa de formação. Apresentamos no item abaixo esse quadro bem 

como as análises deste. 

 
3.4.1 Identificação das iniciativas de formação continuada (2008-2016) 

 
 

Nesse tópico apresentamos as iniciativas de formação adotadas pela rede municipal de 

Ilhéus após a implementação do EF de 9 anos. Essa identificação foi necessária para que 

prosseguíssemos na pesquisa e fundamental para o objetivo geral deste trabalho. 

Perguntamos as coordenadoras denominadas nesse trabalho como 1 e 2 sobre: cada 

iniciativa de formação continuada apontada pelos professores; se a iniciativa era fora ou 

dentro da carga horária de trabalho; o público alvo; a temática das iniciativas; a instituição 

provedora e a modalidade, presencial ou a distância. Todas essas especificações citadas por 

elas, apresentamos no quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Iniciativas de formação continuada de professores adotadas pelo município de Ilhéus entre 

os anos 2008 a 2016 

Iniciativa de 

formação 

continuada 

Instituição 

Provedora 

Temática Condições de oferta 

Público alvo Horário Modalidade 

1. Programa de 
formação de 

professores 

alfabetizador 
es (PROFA) 

Governo 
Federal 

Alfabetização 
e letramento 

Professores 
efetivos 

Fora da carga 
horária 

Presencial 

2. Pró- 

letramento 

Governo 

Federal 

Alfabetização 

e linguagem 
matemática 

Professores 

efetivos 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

3.   PACTO 

BAHIA 
Governo 

Estadual 

Alfabetização 

e letramento 

Professores 

efetivos e 

contratados 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

4.  Pacto 

Nacional pela 

alfabetização 
na Idade 

Certa 
(PNAIC) 

Governo 

Federal 

Alfabetização 

e letramento 

Professores 

efetivos e 

contratados 

Parcialmente 

dentro da 

carga horária 
parcialmente 

dentro. 

Presencial 

5. Inclusão Crie Inclusão 

escolar 

Professores 

de algumas 
escolas 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

6. Libras Crie Libras Professores 

de algumas 
escolas 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

7. Arte e 
Educação 
Infantil 

Município Linguagem da 
arte 

Professores 
efetivos 

Fora da carga 
horária 

Presencial 

8. Os fazeres da 

Educação 
Infantil 

Município Conteúdos da 

EI 

Professores 

efetivos 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

9. Encontro de 
leitura 

Instituto 
Natura 

Prática de 
leitura 

Professores 
efetivos 

Fora da carga 
horária 

Presencial 

10. Curso de 
combate às 

drogas 

Polícia 

militar da 
BA 

Combate as 

drogas 

Professores 

de algumas 
escolas 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

11. Curso de 

formação 
pela escola 

Governo 

Federal 

FNDE 

Legislação; 

Financiamento 
da educação; 
dentre outros 

Para toda 

comunidade 

educativa 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

12. AEE Crie Inclusão Professores 

de algumas 
escolas 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

13. De grão em 

grão/fura 

bolo 

Fundação 

Cargil 

Cultivo de 

hortas 

Professores 

de algumas 

escolas 

Fora da carga 

horária 

Presencial 

Fonte: dados de pesquisa coletados a partir das entrevistas. 
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Ao fazer a identificação das iniciativas de formação elencamos quatro sub temas para 

análise e apresentação dos dados coletados. A seguir apresentaremos cada um deles que se 

denomina da seguinte maneira: a quantidade de iniciativas de formação continuada; 

instituições provedoras; temática das iniciativas e condições de oferta. 

 
3.4.1.1 A quantidade de iniciativas de formação continuada 

 
 

O período delimitado para esta pesquisa foi os anos de 2008 a 2016. Entre esses anos 

foi possível elencar 13 iniciativas de formação continuada adotadas pelo município de Ilhéus 

em 8 anos. Esse fato não se difere de outros discutidos por Bernadette Gatti (2009): O 

aumento significativo das iniciativas de formação continuada no Brasil! Vários são os 

motivos que nos fazem refletir sobre o aumento das iniciativas de formação. Um deles é esse 

enunciado por Gatti (2009) 

Segundo ela, ao analisar o aumento das iniciativas de formação continuada no Brasil 

afirma que: 

As reformas curriculares dos anos 1990, a mudança de paradigmas do conhecimento 

nos diferentes domínios teóricos que estão na base dos conteúdos curriculares da 

escola básica, trouxeram desafios às instituições formadoras de professores que não 

foram adequadamente equacionadas por estas em seus currículos nas licenciaturas. 

Decorreu dai, em parte, o desenvolvimento intenso de programas de educação 
continuada com o objetivo de prover capacitação para a implementação de reformas 

educativas. (p. 2011). 

 
 

O fato relatado por Gatti (2009) pode ser percebido também no município de Ilhéus, 

no período delimitado por esta pesquisa. 

Embora seja grande o aumento de iniciativas de formação continuada no município de 

Ilhéus, percebemos que não há de fato uma política de formação pensada pelo município e 

para o município com uma continuidade. Isso é nítido quando analisamos a carga horária das 

iniciativas de formação. Devido a não ter um arquivo registrado na SEDUC e as 

coordenadoras não saberem responder sobre esta questão, não sabemos ao certo a carga 

horária de cada um desses cursos, mas dos que elas elencaram 80% das iniciativas tiveram 

entre 30 a 180 horas de curso. Demonstrando-nos a brevidade das iniciativas bem como a 

descontinuidade delas. Não há uma intenção contínua entre um e outro. 

Ao entrevistarmos a Coordenadora 1, percebemos que mesmo ainda trabalhando na 

SEDUC (cumprindo seu tempo), não pode nos dar informações sobre as demais iniciativas de 

formação, questionadas, alegando que houve troca de gestão por isso não sabia nada sobre as 

decisões tomadas, uma vez que não existia uma memória ou registro acerca dessas iniciativas 
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de formação. Outro fato que vale ser mencionado é que a coordenadora 2 que ao assumir o 

cargo logo identificou problemas na iniciativa de formação que estava em andamento 

justificando assim a troca dela pelo PACTO BAHIA. 

 
Nesse período o estado da Bahia soube do Pacto do Ceará, e imediatamente nasceu 

um interesse da Secretaria de Educação de Ilhéus em conhecer melhor esse 

programa, o Pacto da Educação. 

 

A SEDUC se deslocou até Salvador a fim de participar do evento que tratava sobre o 
Pacto e suas implicações. Os representantes da SEDUC, nesse evento, conheceram 

dois dos elementos básicos e decisivos do Pacto Bahia: o programa de formação do 

professor e o comprometimento com a alfabetização das crianças até oito anos. 

 

Em 2011, o Pacto Bahia se instalou em Ilhéus, que vivenciava o processo de Ciclo. 

Os professores da educação Pública do município de Ilhéus trabalhavam com 

dificuldade a alfabetização das crianças naquela época. Ao entrar na SEDUC, 

assumi o Pró-letramento, mas ele oferecia duas dificuldades em sua aplicação: 

sempre era aplicado no contra-turno e se reduzia somente aos professores efetivos, o 

que impediu e desinteressou muitas pessoas em participar do programa. 

(Coordenadora 2. Arquivo da pesquisadora). 

 

Diante desses depoimentos observa-se uma interrupção nos programas que já estavam 

sendo trabalhados na SEDUC, por outro dito “melhor” adequado para aquele momento. Não 

queremos agora nos atentar para a análise de qual delas seria a melhor iniciativa para aquele 

momento, mas queremos evidenciar o fato da troca de iniciativa logo que a nova gestão 

assumiu a SEDUC, mostrando claramente que há uma descontinuidade do trabalho já 

realizado. 

Outro fato que nos chamou atenção e vale ser ressaltado é que a Coordenadora 1 ao ser 

informada que estava sendo entrevistada pelo motivo de que não havíamos informações sobre 

as iniciativas de formação, nos alegou que deixou tudo arquivado em uma caixa na SEDUC, 

mas esta, não foi encontrada por nós no momento da coleta. Isso também nos remete ao fato 

da descontinuidade das ações das equipes quando assumem a gestão da SEDUC e a possível 

falta de interesse da nova gestão em verificar o que foi produzido até o momento. 

Portanto, vale ressaltar que o aumento significativo de iniciativas de formação 

continuada, no caso do munícipio de Ilhéus vão para além das reformas educativas dos anos 

90, conforme preconizado por Gatti (2009). Elas perpassam também pela necessidade de um e 

outro governo de oferecer algo novo e melhor e também pelas políticas indutoras do governo 

Federal. 
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3.4.1.2 Instituições provedoras 

 
 

Os dados apresentados no quadro 1 desta unidade temática nos mostram que das 13 

iniciativas de formação adotadas pelo município de Ilhéus 4 foram promovidas pelo Governo 

Federal, 1 pelo governo Estadual, 2 Instituições privadas, 2 pela SEDUC, 3 pelo CRIE e 1 

pela Polícia Militar da Bahia. 

Esse fato nos remete aos estudos Gatti (2008), Estrela (2006), Prada, Freitas E Freitas 

(2010), Mauês (2003) quando discutem a formação de forma vertical, iniciativas de formação 

que se destinam como um pacote programado para reproduzir, aperfeiçoar, treinar, reciclar, os 

professores para certo tipo de conhecimento. A maioria delas, principalmente as elaboradas 

pelos governos Federal e Estadual, para servir e dar respostas para organismos internos e 

externos, assim como preconizado por esses autores supracitados. 

Políticas de formação relacionadas a avaliação externa com o objetivo de dar 

respostas, “parcerias” com institutos vinculados a iniciativa privada. 

Podemos observar o fato da reprodução no depoimento da Coordenadora 2: 

Eu reconheço a parceria do Estado nesse processo de desenvolvimento da escrita e 

da leitura das crianças, porém, a formação proposta pelo Estado era basicamente 

uma reprodução, e os educadores tinham dificuldades em apenas reproduzir, pois 
consideravam elementar o incentivo à criação, partindo do pressuposto de que as 

crianças são diferentes, suas experiências de vida são diferentes, suas visões de 

mundo são diferentes e, portanto, os resultados também serão diferentes. 

(COORDENADORA 2. Arquivo da pesquisadora.) 

 

A SEDUC tentou de alguma forma amenizar a problemática da autonomia dos 

professores. O PACTO BAHIA, que tem em sua organização tempos programados para as 

ações era o mais criticado pelos professores. Isso pode ser observado no relato da 

coordenadora 2 que aponta que: 

Uma das críticas de muitos educadores era que os programas do Pacto vinham 

prontos, e isso tirava a autonomia dos professores. A SEDUC não exigia dos 

professores que seguissem à risca a proposta pronta dos programas do Pacto. Isso 

levou a formulação de um material complementar com sugestões do que trabalhar e 

como trabalhar, a fim de garantir, a autonomia do professor e a leitura e a escrita das 

crianças. Então quando a gente percebeu isso, a gente foi fazer um caderno, esse 
caderno de atividade complementar para poder garantir algumas habilidades para as 

crianças. (COORDENADORA 2. Arquivo da pesquisadora.) 

 

Mesmo com a proposta da parte da SEDUC em amenizar o problema, percebemos que 

ainda está enraizado o conceito de que o professor precisa de um material para seguir, que ele 

precisa ser conduzido por algo ou alguém. A coordenadora 2 conta que a SEDUC tenta 

amenizar a problemática da reprodução e falta de autonomia com material complementar. 

Como se a autonomia fosse um outro tipo de conhecimento que precisasse ser treinado, 
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reproduzido. A autonomia acontece, quando damos ao professor condições para que ele 

consiga elaborar suas ações na prática; quando se entende que o ser humano é um ser 

inacabado [...] como enuncia e está em constante aprendizado. (FREIRE, 1996) 

Paulo Freire anuncia que “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 

busca, a pesquisa. O de que se precisa é que em sua formação permanente, o professor se 

perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador.” (IBIDEM p 29). 

É preciso que nos enunciados das políticas, nas justificativas e atividades de projetos 

de formação continuada os objetivos e principalmente na elaboração sejam criadas condições 

para que os professores tenham mais autonomia na construção de conhecimentos relacionados 

com a educação em geral e conhecimentos específicos do trabalho docente. (PRADA, 

FREITA E FREITAS, 2010). 

É preciso criar condições para que os professores participem da elaboração da política 

de formação do município. A formação continuada tem que ser pensada como algo 

permanente, com a concepção de formação que não esvazie a teoria, mas que também 

considere o que é emergente da prática docente. Iniciativas de formação continuada com a 

concepção de reprodução desvaloriza o trabalho docente e atende a lógica do mercado. Como 

se o professor fosse uma máquina de trabalho. 

 
3.4.1.3 Temáticas das iniciativas de formação continuada 

 
 

Em relação as temáticas das iniciativas de formação, segundo o quadro 1 apresentado 

nessa unidade temática: 6 das iniciativas de formação tiveram como foco central a 

alfabetização e o letramento; 3 com o foco nos conhecimentos sobre inclusão; 2 sobres os 

conhecimentos da EI, 1 sobre o combate as drogas; 1 sobre avaliação e currículo; 1 sobre o 

cultivo das hortas. 

Ao observar as temáticas das iniciativas de formação podemos perceber que não há de 

fato uma autonomia do município para elaborar suas temáticas juntamente com os seus 

professores e suas necessidades locais. O que podemos afirmar é que existe uma 

“preocupação” do Governo Federal que está interessado em formatar os professores para um 

determinado conhecimento e/ou fim. Fazer da formação continuada um instrumento para 

responder aos resultados de desempenho dos alunos nas iniciativas de avaliação externa, a 

exemplo da Prova Brasil e Ideb. 

Assim como os professores, a SEDUC serve para reproduzir os interesses de outros 

que não são exatamente aqueles discutidos e pleiteados pelos atores que fazem parte e 
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conhece as realidades do local. Podemos observar o governo tanto na esfera estadual quanto 

na esfera federal, ditando aquilo que é bom para os municípios sem considerar as realidades 

diferentes, a diversidade de nosso país, nem as necessidades locais. 

Ao observarmos o objetivo do PROFA, uma das iniciativas analisadas nesse trabalho 

encontramos que, segundo o documento (BRASIL, 2001), o objetivo dessa política consiste 

em atender a demanda de fracasso escolar no que diz respeito à alfabetização. O documento 

acrescenta ainda que a formação inadequada dos professores e de seus formadores e a falta de 

referência de qualidade para o planejamento são algumas das causas do fato das crianças não 

se alfabetizarem até o fim do primeiro ano de escolaridade do Ensino Fundamental. 

O “tom” de responsabilização das instituições formadoras e das Secretarias de 

Educação tanto é percebido no objetivo desse programa quanto também por outros como o 

PACTO BAHIA e PNAIC, que em seus nomes já trazem bem explícito o seu objeto: fazer um 

pacto com o município pelo baixo índice de alfabetização. 

Em relação a esses programas com foco na alfabetização a coordenadora 2 declara que 

apesar da “preocupação” do Estado com o desenvolvimento do aprendizado e a proposta de 

parceria para esse desenvolvimento a partir de programas que deveriam ser admitidos e 

aplicados. 

O estado não tinha conhecimento das reais necessidades e dificuldades de ensino- 

aprendizagem das crianças. Somente os educadores do município é que conheciam 

as reais necessidades das crianças, das escolas, dos professores, de como as crianças 

poderiam aprender etc, portanto o Estado não podia fazer isso. . 

(COORDENADORA 2. Arquivo da pesquisadora.) 

 

Dentre as ações do Estado da Bahia ela cita, ainda, que, em 2015, o Governo Federal 

lançou o Educar para Transformar, um Pacto para a Educação, com o objetivo de 

potencializar a formação e o acompanhamento dos professores e coordenadores a fim de 

garantir a alfabetização dos alunos. E em 2016, é criado o NEPAL, que se insere em todos os 

programas, cuja finalidade é fortalecer os programas existentes. 

Segundo a coordenadora 2, para institucionalizar o Núcleo, foi adotada a Meta 5 do 

Plano Municipal, com o objetivo de definir quem seriam os sujeitos do Núcleo e quem faria 

parte do processo de alfabetização das crianças. O NEPAL, no município de Ilhéus, segundo 

ela, amplia a proposta do Estado, e, ao se configurar como elemento averiguador, analisa o 

que está sendo cumprido e o que não está o que necessita ser refeito etc. Tudo isso por conta 

de sua característica de acompanhamento das unidades escolares. Sobre esse Núcleo, ela 

afirma: 
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Então o NEPAL tem abertura de acompanhar tanto o processo institucional, no 

sentido de Secretaria de Educação, como aquele que está regendo as coisas, que está 

pontuando as formações, os acompanhamentos, as estratégias formativas; o que é 

que está acontecendo no processo de sala de aula para que o NEPAL possa 

contribuir junto à equipe de formação da Secretaria Municipal com os professores. 

(COORDENADORA 2. Arquivo da pesquisadora.) 

 

 
Além do município ser reprodutor das ações pensadas apenas nas esferas, estadual e 

federal, ele também se configura com o Nepal, averiguador, do Estado, de suas políticas. 

Assim, podemos perceber a inoperância do município de Ilhéus no que tange a elaboração de 

suas políticas e a participação dos atores que realmente tem conhecimento dos problemas 

enfrentados no dia a dia. 

As temáticas apresentadas no quadro 1, denominadas como, libras, inclusão, e 

combate as drogas, também foram oferecidas e elaboradas por outras instituições, que mesmo 

com parceria da SEDUC, não se constitui de uma elaboração feita e discutida com os atores 

que estão envolvidos na prática educativa. Não partiu de uma necessidade, mas sim de uma 

oferta de curso. Sendo, portanto apenas reproduzida como um pacote breve de formação para 

os professores, mas sem continuidade, apenas como um curso de curta duração. 

Em relação aos temas de formação leitura e cultivo a horta, percebemos a invasão da 

instituição privada ditando os temas a serem aplicados para os docentes, mais uma vez 

eliminando qualquer hipótese de autonomia do município em elaborar seus temas a partir de 

uma necessidade contextualizada, etc. 

De todas as iniciativas identificadas nesse trabalho, apenas os temas das iniciativas de 

formação intituladas como fazeres da educação infantil e arte e educação infantil, foram 

elaboradas pelo município, pelos atores da SEDUC e que partiu de uma necessidade advinda 

de práticas descontextualizadas na Educação Infantil do município. 

Os professores, ao serem questionados sobre os pontos positivos de cada iniciativa de 

formação participada por eles entre os anos 2008 – 2016 100% deles, responderam que as 

iniciativas acrescentaram conhecimentos acerca da alfabetização. Nenhum outro tema foi 

mencionado por eles no questionário, mostrando-nos que o foco maior nesses 8 anos no 

município de Ilhéus, foi o tema alfabetização e letramento. 

Ao considerarmos nesta pesquisa, a participação do professor importante para a 

elaboração dos temas das iniciativas de formação, pedimos que eles sugerissem os temas que, 

segundo eles, eram necessários ser estudados. Abaixo mostraremos por meio de um quadro os 

temas sugeridos por eles. 
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Quadro 2 - Sugestão dos professores quanto aos temas a serem estudados. 

 
Temas Número de indicações 

1. Educação no campo 16 

2. Educação infantil 5 

3. Formação para os docentes dos anos finais do EF 5 

4. Ludicidade 4 

5. Alfabetização matemática 4 

6. Inclusão 4 

7. Linguagens artísticas 4 

8. Letramento 3 

9. Nível de escrita 3 

10. Indisciplina e falta de acompanhamento da família 2 

11. Como se aprende 2 

12. Valores na escola 2 

13. Avaliação processual 2 

14. Sexualidade 2 

15. Aprendizagem sobre sustentabilidade 1 

16. O ensino pedagógico: limites e possibilidades 1 

17. Gestão democrática 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao observarmos o quadro acima podemos constatar que as necessidades que emergem 

da prática docente vão para além do tema alfabetização e letramento. 

A temática de formação mais indicada foi a de educação do campo. Esse fato nos leva 

a fazer algumas ponderações, no que se refere a necessidade desses professores que atuam 

nessa modalidade de ensino e que em nenhum desse oito anos analisados foi ofertado um tipo 

de temática específica sobre a educação do campo. 

Outro temática que merece ponderação é a da Educação Infantil e a necessidade, por 

exemplo do professor compreender como atender a criança pequena em suas necessidades e 

especificidades. Vale ressaltar que essa temática pode ter aparecido mais vezes pelo fato da 

ampliação da oferta de vagas e da obrigatoriedade para essa etapa da educação básica. 

No que se refere ao tema da inclusão podemos perceber que ele pode ter aparecido nas 

indicações pelo fato de que se observarmos o quadro de iniciativas de formação no período de 

2008-2016, perceberemos que essa temática foi oferecida apenas uma vez pelo município e 

não atendeu a toda a comunidade escolar. 

Portanto, é essencial que os professores participem, discutindo, apontando, 

colaborando com os processos de elaboração dos temas de sua formação continuada. É 

essencial que as temáticas da formação continuada dos professores sejam pensadas a partir 

daquilo que emerge na prática docente, no chão da escola. 
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3.4.1.4 Condições de oferta 

 
 

Neste tópico elencamos como condições de oferta, o horário de oferta das iniciativas 

de formação, o público alvo (professores contratados e/ou efetivos) e a modalidade dos 

cursos. 

No que se refere ao público alvo das iniciativas oferecidas pela SEDUC, podemos 

observar no quadro 1 que das 13 iniciativas de formação, 5 ofereceram vagas apenas para os 

professores efetivos, 2 para efetivos e contratados, 5 para professores de algumas escolas 

(nesse caso, por meio das entrevistas não descobrimos os critérios de escolha) e 2 iniciativas 

não obtivemos informações. 

Conforme citado no tópico intitulado contexto da pesquisa, apresentamos a realidade 

que o município, em 2016, possuía 119 professores efetivos e 131 professores contratados 

para os anos iniciais do EF. Isto nos mostra que as iniciativas de formação atingiram apenas 

uma parcela menor dos professores, pois, cinco delas foram ofertadas apenas para os 

professores efetivos. As outras cinco foram ofertadas apenas para professores de algumas 

escolas e somente duas para todos os professores dos anos iniciais do EF. Isso nos mostra que 

em relação à oferta de vagas nos cursos, houve uma precariedade, pois mesmo com a 

quantidade de iniciativas que foram oferecidas, apenas em duas, todos os professores foram 

contemplados. 

Em relação ao horário do curso, e ao público alvo a coordenadora 2 declara: 

 
Os programas de formação oferecidos pelo Governo Federal não assistiam todos os 

professores da rede, por motivos como: formação fora da carga horária; realização 
das formações durante a noite ou nos sábados; formação somente para os  

professores efetivos; ausência de bolsas; formadores não remunerados etc. Isso fez 

com que mesmo que os programas oferecidos pelo Governo Federal tenham sido 

realizados, por vários motivos, não geraram a eficiência esperada. 

(COORDENADORA 2. Arquivo da pesquisadora.) 

 

 

Em relação ao horário da oferta dos cursos os professores também apontaram como 

ponto negativo o horário da oferta dessas iniciativas de formação. Ao analisar as respostas dos 

professores chegamos ao resultado que 85% dos professores apontaram o horário da oferta 

dos cursos como um ponto negativo. Teve uma das respostas que a professora enuncia: “curso 

fora da carga horária, à noite, saíamos direto do trabalho”. 

Ao nos depararmos a esses fatores discutidos acima é importante trazer a esse texto as 

contribuições de Prada, Freitas e Freitas (2010), que nos advertem a cerca de que os 
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professores, tanto efetivos, quanto contratados, no cotidiano das instituições escolares, não 

tem de fato, as condições reais, de tempo, principalmente nos termos que é entendida a 

própria formação, pelos formadores e formuladores de políticas, constituindo-se assim uma 

exploração do profissional da educação de diferentes níveis de ensino pelo acumulo de tarefas 

em seus horários de trabalhos e fora dele. Portanto, é importante, ao pensar a formação dos 

professores, considerar o que esses autores nos trazem como reflexão sobre a formação 

continuada e as condições de oferta para a realização das mesmas. 

A modalidade dos cursos ofertados foi 100% presencial, esse é um fator positivo, mas 

quando agrupado com os demais, horário dos cursos e público alvo, não tem tanta relevância, 

pois nem todos os professores foram contemplados. 

Os professores ao serem interrogados sobre qual turno seria melhor para a realização 

da formação, bem como a frequência desses cursos, 80% deles apontou que os cursos 

deveriam acontecer dentro da carga horária mensal de trabalho uma vez por semana. 

 
3.4.2 Modelos e denominações das iniciativas de formação continuada 

 
 

Nesse tópico classificamos as iniciativas de formação adotadas pelo município de 

Ilhéus após a implementação do EF de 9 anos, a partir do entendimento que os autores, 

Candau (1999), Prada, Freitas E Freitas (2010) e Demailly (1997), nos trouxe. No quadro a 

seguir apresentamos as iniciativas de formação e como elas se classificam segundo esses 

autores. 
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Quadro 3 – Classificação das iniciativas de formação continuada dos professores dos anos iniciais do 

EF. 

Iniciativa de 

formação 

continuada 

Modelo 

(Demailly) 

Denominação 

(Prada, 

Freitas e 

Freitas) 

Modelo (Candau – Clássico) 

Elaborados 

pelo Ministério 

da Educação 

Elaborados 

pela SE 

Oferecido por 

empresas 

Privadas e 

outras 
instituições 

1.   Programa 
de 

formação 

de 
professores 

alfabetizado 

res 
(PROFA) 

Escolar Capacitação X   

2. Pró- 
letramento 

Escolar Qualificação X   

3.   PACTO 
BAHIA 

Escolar Qualificação X   

4. Pacto 

Nacional 
pela 

alfabetizaçã 

o na Idade 
Certa 
(PNAIC) 

Escolar Qualificação X   

5. Inclusão Escolar Capacitação   X 

6. Libras Escolar Capacitação   X 

7. Arte e 

Educação 

Infantil 

Escolar Treinamento  X  

8. Os fazeres 
da 

Educação 
Infantil 

Escolar Qualificação  X  

9. Currículo e 
avaliação 

Escolar  X   

10. Encontro de 
leitura 

Escolar Treinamento   X 

11. Curso de 

combate às 

drogas 

Escolar Capacitação   X 

12. Curso de 
formação 

pela escola 

FNDE 

Escolar  X   

13. AEE Escolar Capacitação   X 

14. De grão em 

grão/fura 

bolo 

Escolar Capacitação   X 
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Esse quadro nos possibilita perceber de uma forma resumida cada iniciativa de 

formação. 

No que se refere ao modelo de Demailly (1997), todas as iniciativas se classificam 

como escolar que segundo ela, é um modelo de formação continuada que é elaborada, por 

estado, nação ou igreja e que tem os saberes definidos previamente. Nesse modelo os 

formadores, assim como os professores (alunos) são sujeitos e devem cumprir a aplicação 

daquele saber que foi devido anteriormente pela instituição responsável. 

No que se refere às denominações enunciadas por Prada, Freitas e Freitas (2010), as 

iniciativas de formação podem ser classificadas como, qualificação, capacitação, treinamento. 

Em todas elas, o conceito paira pelo paradigma de que o professor precisa ser treinado, 

capacitado, para atender a um fim estipulado pelas esferas que elaboram as formações 

continuadas aplicadas a eles. 

Quanto ao modelo apresentado por Candau (1999), todas as iniciativas de formação se 

encaixam no paradigma clássico de formação que comumente é possível perceber em todo o 

Brasil. O modelo clássico é classificado pela ênfase na reciclagem dos professores. No caso 

do município de Ilhéus as modalidades encontradas do modelo clássico foram: cursos 

promovidos pela SEDUC; cursos promovidos por outras instituições; cursos promovidos pelo 

ministério da educação; cursos promovidos pela iniciativa privada. 

Podemos dizer que todas as iniciativas de formação com essas características se 

encaixam no que preconiza Gatti (2008), Estrela (2006), Prada, Freitas e Freitas (2010 e 

Imbernon (2010). Eles anunciam que esses tipos de iniciativas de formação continuada não 

ouve o professor, vem como efeito cascata apenas com o objetivo de dar ao professor 

conteúdos para reprodução com o fim de repostas as iniciativas de avaliação. Outra questão 

que vale ser ressaltada é o pano de fundo desses modelos de iniciativas de formação 

continuada que é a logica implícita do mercado. Formação para treinamento, capacitação e 

aperfeiçoamento como se o professor fosse uma máquina industrial. 

Podemos afirmar, então, que nenhuma das iniciativas de formação adotadas entre os 

anos de 2008 a 2016 estão de acordo com os modelos e concepções defendidas nesse trabalho. 

O lócus escolas, como lugar da formação (CANDAU, 1999); o modelo interativo-reflexivo 

que contempla a participação dos professores (DEMAILLY, 1997); a participação dos 

professores na construção das políticas de formação (PRADA, FREITAS E FREITAS, 2010); 

o professor como um ser inconcluso, inacabado (FREIRE, 2015). 
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3.4.3 Formação continuada de professores para o EF de 9 Anos 

 

 
Como não havia registros na SEDUC, sobre as ações do município para formar os 

professores para a demanda do EF de nove anos, necessitamos compreender todo o contexto 

por meio da entrevista realizada com a coordenadora 1. 

Antes da proposta sobre o EF de 9 anos chegar na Secretaria de Educação e nas 

escolas, alguns professores e coordenadores pedagógicos iniciaram uma investigação sobre o 

tema, interessados em sua implementação no Sistema de Ensino do Município. 

Na ocasião, a coordenadora entrevistada exercia a função de coordenadora pedagógica 

da Educação Infantil no ano de 2005, quando, segundo ela, despertou o interesse pelo assunto 

diante à complexidade averiguada por ela e outros educadores na inserção de crianças de seis 

anos que antes integravam à Educação Infantil e que passaram a integrar o Ensino 

Fundamental. Para ela, uma grande e séria questão tinha que ser respondida naquele 

momento: “como garantir a infância numa concepção clara e decisiva para a inserção do  

aluno na Educação Fundamental?”. 

A percepção dela quanto a essa complexidade é justificada pela sua afirmação: 

 

Parece que há uma barreira, Educação Infantil é Educação Infantil, mas, quando 

passa para o Ensino Fundamental, as coisas mudam e as experiências da infância são 

ignoradas a preocupação da Educação é reduzida à leitura e à escrita, e outras 

questões como a arte, a ludicidade, o brincar ficam sempre de escanteio. 

(COORDENADORA 1. Arquivo da pesquisadora). 

 
Segundo ela durante um ano, as coordenadoras e as professoras da Educação Infantil 

de Ilhéus se reuniram todos os meses em torno do documento “Ensino Fundamental de Nove 

Anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”. Porém, 

concomitantemente a essa investigação, foram realizados na rede vários cursos dentro dos 

“fazeres da Educação Infantil”, como linguagens da arte, da dança, da música, do teatro e das 

artes plásticas, objetivando a capacitação não apenas dos professores da Educação Infantil, 

mas também do Ensino Fundamental; assim, para ela esse documento foi bastante útil. 

A chegada da lei 11.274/2006 no município de Ilhéus, segundo ela, trouxe várias 

mudanças na educação do município. A primeira, bem marcante e decisiva para a instalação 

da nova proposta, foi o trabalho minucioso com os diretores das escolas para prepararem um 

ambiente apropriado para as crianças de seis anos, oferecendo a elas um plano de aprendizado 

envolvido em brincadeiras, espaço para autonomia, jogos de mesa, teatro, música etc. Para 
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isso, a Secretaria de Educação teve que ampliar o curso de linguagens da arte para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental, objetivando o desenvolvimento emocional, cognitivo e 

motor das crianças. 

Segundo ela com a implementação do EF de 9 anos, a Secretaria de Educação adaptou 

as formações já existentes nas escolas, inserindo nelas elementos dessa nova proposta. A 

formação em serviço foi à adotada pela Rede, por acreditar ser essa a única formação que 

apresenta resultados: “Houve formação para os professores, estudos para os coordenadores e 

orientadores para que esses pudessem fazer essa formação dentro da unidade escolar, que é a 

formação em serviço, que é o que nós acreditamos que funciona realmente” 

(COORDENADORA 1. Arquivo da pesquisadora). 

Em relação a carga horária, a coordenadora 1 relata que a formação dos educadores 

não cumpriu uma carga horária específica, apenas foi realizada durante as discussões em 

reuniões mensais durante um ano, que contou também com a participação de palestrantes que 

trabalharam o tema do Ensino Fundamental. Para a demanda da implementação do EF 9 anos, 

a SEDUC adaptou as formações já existentes nas escolas, inserindo nelas elementos dessa 

nova proposta. 

Com base nessas informações levantadas, por meio da entrevista e da análise das 

temáticas das 13 iniciativas de formação continuada (2008-2016) constatou-se que a rede 

municipal de educação de Ilhéus teve iniciativas de formação, mas que não apresentaram 

continuidade e que todas elas foram paralelas a implementação do Ensino Fundamental de 

Nove Anos. O município não se organizou enquanto política pública para formar os seus 

professores para essa nova demanda. 

O Ensino Fundamental de Nove Anos nesse município foi implementado em 2008, 

ano que a primeira formação identificada (PROFA), já estava acontecendo no ano da 

implementação. Assim, a formação foi ação paralela a implementação do Ensino Fundamental 

de Nove Anos da política nacional. 

O documento (BRASIL, 2004) ressalta a importância de programas de formação 

continuada para os professores num momento de mudança tão grande como a implementação 

do EF de 9 anos. 

[...] essencial assegurar ao professor programas de formação continuada, 

privilegiando a especificidade do exercício docente em turmas que atendem a 

crianças de seis anos. A natureza do trabalho docente requer um continuado 
processo de formação dos sujeitos sociais historicamente envolvidos com a ação 

pedagógica, sendo indispensável o desenvolvimento de atitudes investigativas, de 

alternativas pedagógicas e metodológicas na busca de uma qualidade social da 

educação. (BRASIL, 2004, p. 25.) 
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Segundo os dados apontados pelos professores, o conteúdo programático dessas 

iniciativas de formação priorizou a alfabetização em detrimento das demais áreas do 

conhecimento e especificidades do EF de 9 anos. 

Em relação ao conhecimento dos documentos publicados pela SEB/MEC, sobre as 

orientações para a implementação do EF 9 anos, dos professores que responderam em relação 

aos sete documentos apresentados, a maioria (mais de 50%) respondeu para cinco deles que 

conhece sem propriedade e para os outros dois a maior parte dos que responderam foi também 

para conhece sem propriedade esses documentos de orientação do Ensino Fundamental de 

Nove Anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Conhecimento dos professores acerca dos documentos publicados pela SEB/MEC 

sobre as orientações para a implementação do EF 9 anos, na rede municipal de Ilhéus em 

2016 

 

 

 
Documentos 

Professor 

Conheço com 

propriedade 

Conheço sem 

propriedade 

 
Desconheço 

 
Total 

(unid.) (%) (unid.) (%) (unid.) (%) (unid.) (%) 

Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações gerais (BRASIL, 2004) 

27 37,5 41 56,9 4 5,6 72 100,0 

Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações para a inclusão da criança 

de seis anos de idade (BRASIL, 2007) 

 
16 

 
22,2 

 
51 

 
70,8 

 
5 

 
6,9 

 
72 

 
100,0 

Ensino Fundamental de Nove Anos: 

passo a passo do processo de 

implantação (BRASIL, 2009) 

 

11 

 

15,3 

 

36 

 

50,0 

 

25 

 

34,7 

 

72 

 

100,0 

Ensino Fundamental do Nove Anos: 

perguntas mais frequentes e respostas 

da Secretaria da Educação Básica 

(BRASIL, 2007) 

 
 

10 

 
 

14,5 

 
 

37 

 
 

53,6 

 
 

22 

 
 

31,9 

 
 

69 

 
 

100,0 

Acervos complementares: as áreas do 

conhecimento nos dois primeiros anos 
do Ensino Fundamental (BRASIL, 

2007) 

 
 

12 

 
 

16,7 

 
 

39 

 
 

54,2 

 
 

21 

 
 

29,2 

 
 

72 

 
 

100,0 

A criança de 6 anos, a linguagem escrita 

e o ensino fundamental de nove anos: 
orientação para o trabalho com a 

linguagem escrita em turmas de 

crianças de seis anos de idade 

(BRASIL, 2009) 

 
 

 
 

19 

 
 

 
 

25,7 

 
 

 
 

33 

 
 

 
 

44,6 

 
 

 
 

22 

 
 

 
 

29,7 

 
 

 
 

74 

 
 

 
 

100,0 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de Nove Anos 
(Brasil, 2010) 

 

36 

 

50,0 

 

32 

 

44,4 

 

4 

 

5,6 

 

72 

 

100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pedimos aos professores que afirmaram conhecer os documentos (com ou sem 

propriedade) que respondessem de que forma conheceram esses documentos: 35% dos 

professores disseram conhecer esses documentos na universidade quando cursava o curso de 

Pedagogia; 60% por cento relataram que conheceram esses documentos por curiosidade e 

pesquisas na internet e; 5% relataram que conheceram esses documentos em algum tipo de 

formação. 

A coordenadora 1 ao ser questionada sobre os documentos de orientação explica que 

os documentos “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais”; “Ensino 

Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos; “Ensino 

Fundamental de Nove Anos: passo a passo do processo de implantação”; “Ensino 

Fundamental de Nove Anos: perguntas mais frequentes e respostas da Secretaria da Educação 

Básica”; “Acervos Complementares: as áreas do conhecimento nos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental”; “A criança de seis anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental 

de Nove Anos” -, que alguns desses documentos, principalmente o “Orientações para a 

inserção de crianças de seis anos no EF”, foram inseridos nas formações que já aconteciam no 

município. 

Quanto aos documentos “Orientações para o trabalho com a linguagem escrita em 

turmas de crianças de seis anos de idade” e “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos”, ela afirmou que os dois foram recebidos e trabalhados com os 

professores e que foram providenciados às escolas. Segundo ela, um seminário foi realizado 

para trabalhar o tema Ensino Fundamental de Nove Anos para os professores e toda a 

comunidade escolar. 

O município de Ilhéus não se organizou enquanto política pública para formar os seus 

professores para a implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos; dos professores que 

responderam conhecer com ou sem propriedade somente 5% apontaram conhecer esses 

documentos em outros tipos de formação; as especificidades dessa nova política que tem 

mudanças grandiosas tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental foram 

conhecidas pelos professores de maneira superficial, por iniciativas, conforme apontam os 

resultados; o município adotou para formar os seus professores políticas diversas de âmbito 

Federal e Estadual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Ao iniciar essa pesquisa, tínhamos em mente que a necessidade de verificar como o 

município de Ilhéus havia subsidiado as práticas dos professores dos anos iniciais sobre o 

tema ludicidade, no período compreendido entre os anos de 2008 a 2016. Após estudos 

acreditávamos que a ludicidade seria o meio pelo qual a infância seria garantida no EF. 

Portanto, na construção da pesquisa, no dia a dia na SEDUC, outra necessidade investigativa 

emergiu conforme o desenho da pesquisa foi sendo delineado. Logo, o trabalho que nos 

propomos a realizar objetivou analisar as iniciativas de formação continuada de professores 

(1º ao 3º) adotadas, no período entre 2008 a 2016, pela rede municipal de Ilhéus após a 

ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração (2008-2016). 

Para essa investigação havíamos inicialmente em mente elaborar um questionário e 

aplicá-lo aos professores que faziam parte, no momento da pesquisa, da formação continuada 

ofertada pela rede municipal de ensino. No entanto, em virtude das várias iniciativas de 

formação apontadas pelos professores, às informações desencontradas e a falta de documentos 

na SEDUC que nos fornecesse os detalhes, bem como quais iniciativas de formação haviam 

sido efetuadas entre os anos 2008 a 2016, decidimos aplicar um novo instrumento, a 

entrevista. Assim, elaboramos um roteiro semi-aberto e realizamos as entrevistas com as 

coordenadoras responsáveis pela formação continuada dos professores nos anos delimitados 

nessa pesquisa. Para a tabulação e análise dos dados utilizamos a metodologia de análise de 

conteúdos pautada nos estudos de Bardin (2009), utilizando como unidade de registro o tema. 

Os resultados dos questionários aplicados nos possibilitou evidenciar que o município 

de Ilhéus adotou após a implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos 13 iniciativas 

de formação, mas que não podem ser consideradas como continuada. Dessas treze iniciativas 

de formação adotadas pelo município de Ilhéus: 4 foram promovidas pelo Governo Federal, 1 

pelo governo Estadual, 2 por Instituições privadas, 2 pela SEDUC, 3 pelo CRIE e 1 pela 

polícia. Esse dado nos levou a inferir a ausência de autonomia do município de Ilhéus para 

pensar e elaborar a formação continuada pautada na especificidade dos seus professores, das 

dificuldades e angústias enfrentadas por esses no dia a dia da escola e das crianças. Diante, 

disto o município se tornou invisível, efetuando apenas iniciativas de formação pensadas por 

instituições externas. A quantidade de iniciativas de formação em um espaço pequeno de 

tempo junto a ausência de uma memória ou registro dessas ações em anos anteriores nos 
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levou a inferir acerca da descontinuidade das ações entre uma gestão e outra ao assumir a 

SEDUC. 

Em relação ainda as instituições provedoras das iniciativas de formação podemos 

afirmar que em nenhuma delas houve a participação dos professores. Diante dos estudos 

realizados nesse trabalho e enunciados por Demailly (1997), Candau (1999), Prada, Freitas e 

Freitas (2010), Freire (2015), é de extrema importância a escuta dos professores, sobre as 

necessidades que emergem da prática, a participação dos professores na elaboração das 

pesquisas, autonomia para pensar a prática, a curiosidade epistemológica e o lócus da escola 

como lugar para formação docente. 

Os dados apontaram também que em relação às temáticas das iniciativas de formação, 

6(seis) das iniciativas de formação tiveram como foco central a alfabetização e o letramento. 

3(três) com o foco nos conhecimentos sobre inclusão; 2(duas) sobre os conhecimentos da EI, 

1(uma) sobre o combate as drogas, 1(uma) sobre avaliação e currículo, 19(uma) sobre o 

cultivo das hortas. Esse fato nos mostrou que a “preocupação” das agências provedoras esteve 

mais centrada nas temáticas de alfabetização e letramento. Ao questionarmos os professores 

sobre quais temáticas deveriam ser consideradas ao pensar a formação continuada no 

município, percebemos que as temáticas foram para além da temática da alfabetização, 

evidenciando que as propostas de formação foram pensadas de forma vertical e apenas para 

dar respostas para organismos internos e externos. 

No que se refere às condições de oferta das iniciativas de formação continuada, os 

dados apontaram uma precariedade no quesito público alvo. O que predominou no 

atendimento das iniciativas de formação foi a participação dos professores efetivos. 

Considerando que Ilhéus até 2016 tinha 119 professores efetivos e 132 professores 

contratados para os anos inicias do EF, podemos afirmar que as iniciativas foram ofertadas 

para um menor público, e não levou em consideração o querer de muitos professores. 

Ao analisar os modelos e denominações das iniciativas de formação continuada, foi 

possível identificar que no que diz respeito ao modelo discutido por Candau (1999), todas as 

iniciativas de formação efetuadas no período entre os anos 2008 a 2016 tiveram características 

que se enquadram no modelo clássico, com predominância na modalidade “elaborados pelo 

Governo federal e/ou Estadual”. 

Em relação ao modelo discutido por Demailly (1997), 100% das iniciativas se 

enquadraram no modelo escolar que segundo ela, é um modelo de formação continuada que é 

elaborada, por estado, nação ou igreja e que tem os saberes definidos previamente. Nesse 
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modelo os formadores, assim como os professores (alunos) são sujeitos e devem cumprir a 

aplicação daquele saber que foi devido anteriormente pela instituição responsável. 

Quanto as denominações discutidas por Prada, Freitas e Freitas (2010), as iniciativas 

de formação continuada se encaixam nas denominações qualificação mecanicista, (visa 

melhorar apenas as qualidades existentes), treinamento (adquirir habilidades por repetição), 

capacitação (concepção mecanicista, proporcionar aos professores uma determinada 

capacidade a ser adquirida). 

Podemos perceber que nenhuma das iniciativas de formação continuada após a 

implementação do EF de 9 anos pautou-se nas discussões deste trabalho. A concepção de 

formação defendida nesse trabalho pauta-se nos autores: Freire (2015), Prada, Freitas E 

Freitas (2010) e Candau (1999), que enunciam uma formação interativa-reflexiva, que possui 

como pressupostos a formação integral do ser humano, que o considere um ser inconcluso, 

portanto alguém que está sempre prestes a aprender, que considere a participação dos 

docentes na elaboração das políticas e das temáticas da sua própria formação. 

Diferente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são 
históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 

inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como 

manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e 
na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um fazer permanente. 

Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devir da realidade. 

(FREIRE, 1987, p 72) 

 

Defendemos nesse trabalho que a concepção de formação de professores deve estar 

longe das intenções do capital, de mercado. Defendemos uma formação integral, não 

mecanicista que funcione para treinar somente para determinado objetivo. Defendemos uma 

formação permanente, que visa a autonomia, a curiosidade epistemológica. Professores não 

são máquinas de trabalho que precisam reproduzir conhecimentos todos de uma mesma forma 

para que objetivos externos sejam alcançados e nem os alunos produtos para que sejam 

modelados a fim de dar respostas. 

Em relação a implementação do EF de 9 anos no município de Ilhéus e a formação dos 

professores para essa nova demanda, os dados apontaram que não houve, uma política de 

formação especifica para os professores, nem discussões em rede para a ampliação. Os dados 

apontaram ainda que dos professores que responderam conhecer com ou sem propriedade 

somente 5% apontaram conhecer esses documentos em outros tipos de formação. 

As especificidades dessa nova política que tem mudanças grandiosas tanto para a 

Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental foram conhecidas pelos professores de 
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maneira superficial, por iniciativas próprias. A implementação aconteceu de forma paralela às 

iniciativas de formação que já eram reproduzidas pela SEDUC. 

Sabemos que essa discussão não se encerra aqui, ainda há muito a ser pesquisado e 

aprofundado, mas acreditamos que o trabalho até aqui realizado poderá contribuir como 

subsídios para as discussões dos atores que ocupam a equipe de formação na SEDUC e/ou 

quem sabe para orientação na proposição/elaboração de uma política pública de formação 

continuada para o município de Ilhéus. 
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Apêndice A 3 Fotos da reunião do Nepal 
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Nome da formação:     

Ano:    

Carga horária:    

Horário/ dia da formação:    

 

 

 

 

 

Apêndice B– Questionário-diagnóstico aplicado para os professores participantes do 

PACTO/ PNAIC 

 
DIAGNÓSTICO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA 

PROFESSORES/AS DO CICLO DA INFÂNCIA 

 

Prezado (a) Docente: 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa que servirá como 

diagnóstico para analisar a política de formação continuada adotada para os professores do ciclo de alfabetização 

do município de Ilhéus/BA para verificar se ela subsidia a prática dos professores depois da implementação do 

Ensino Fundamental de Nove Anos. O preenchimento das questões abaixo será de extrema importância, pois nos 

ajudará a analisar a política de formação e contribuirá na elaboração do Plano de Gestão do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em alfabetização e letramento de Ilhéus (NEPAL). Caso aceite fazer parte da referida pesquisa, o 

procedimento será preencher este questionário e responder algumas perguntas sobre o seu trabalho como 

docente. 

 

1. FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Desde já agradecemos! 

 

1.1 Descreva abaixo em cada quadro, a(as) formação(ções) continuada realizadas pelo município a 

partir de 2009 após a implementação do ensino de nove anos: 

 
Nome da formação:     

Ano:    

Carga horária:    

Horário/ dia da formação:    

Pontos Positivos Pontos Negativos 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 

  

  

  

  

  

 

Nome da formação:     

Ano:    

Carga horária:    

Horário/ dia da formação:    

Pontos Positivos Pontos Negativos 

  

  

  

  

  

 

Nome da formação:     

Ano:    

Carga horária:    

Horário/ dia da formação:    

Pontos Positivos Pontos Negativos 

  

  

  

  

  

 

1.2. Existem ações de acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação quanto à formação 

continuada dos professores e a efetivação nas escolas? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 
1.2.1. Caso sua resposta seja afirmativa, indique qual(is) ação (ões) de acompanhamento é (são) 

apresentada(s) pela Secretaria Municipal de Educação: 
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1.3. Qual(is) sugestão(ões) você apresenta para a realização de formação continuada para docente pelo 

município? (tema, carga horária, turno, dias da semana, horário de trabalho ou não, 

acompanhamento      de      sua      efetivação      na      prática       pedagógica       dos  

professores).   
 

 

 

 

1.4. Além de formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, a escola onde 

você exerce o magistério oferece algum tipo de formação? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 
1.4.1. Caso sua resposta seja afirmativa, indique quais são as formações que sua escola oferece. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Como ela se desenvolve? MARQUE QUANTAS OPÇÕES DESEJAR. 

( ) grupos de estudo na instituição 

( ) grupos de estudo fora da instituição 

( )cursos e/ou oficinas na instituição 
( ) cursos e/ou oficinas fora da instituição 

( )palestras e/ou seminários 

( )licença para participação em congressos e eventos da área 
( )reunião de Área de Conhecimento 

 
1.4.3. Você participa da elaboração da formação oferecida pela escola? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

1.5. Existem ações de acompanhamento da escola quanto à formação oferecida pela escola e a 

efetivação nas escolas? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 
1.5.1. Caso sua resposta seja afirmativa, indique qual(is) ação (ões) de acompanhamento é (são) 

apresentada(s) pela escola: 
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1.6. Que sugestão(ões) você apresenta para a formação continuada oferecida pela escola, que poderia 

contribuir com sua prática pedagógica e a realidade local? (tema, carga horária, turno, dias da 

semana, horário de trabalho ou não, acompanhamento de sua efetivação na prática pedagógica dos 

professores). 
 

 

 

 

 

1.7. MARQUE, com um X, quais documentos publicados pela Secretaria de Educação Básica/ 

Ministério da Educação que você conhece e quais você já estudou. 

 
Conheço 

com 

propriedade 

Conheço 

sem 

propriedade 

Desconheço Documentos 

   Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações 

gerais (BRASIL, 2004) 

   Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações 

para a inclusão da criança de seis anos de idade 

(BRASIL, 2007) 

   Ensino Fundamental de Nove Anos: passo a passo 

do processo de implantação (BRASIL, 2009 

   Ensino Fundamental do Nove Anos: perguntas mais 

frequentes e respostas da Secretaria da Educação 

Básica (BRASIL, 2007) 

   Acervos complementares: as áreas do conhecimento 

nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2007) 

   A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos: orientação para o 

trabalho com a linguagem escrita em turmas de 

crianças de seis anos de idade (BRASIL, 2009) 

   Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos ( Brasil, 2010) 

 
 

1.7.1. Caso tenha marcado uma ou mais alternativa, descreva como conheceu/estudou cada um dos 

documentos assinalado: 

 
Como conheceu Documentos 

 Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais 

(BRASIL, 2004) 

 Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a 
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 inclusão da criança de seis anos de idade (BRASIL, 2007) 

 Ensino Fundamental de Nove Anos: passo a passo do 

processo de implantação (BRASIL, 2009 

 Ensino Fundamental do Nove Anos: perguntas mais 

frequentes e respostas da Secretaria da Educação Básica 

(BRASIL, 2007) 

 Acervos complementares: as áreas do conhecimento nos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2007) 

 A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos: orientação para o trabalho com a 

linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de 

idade (BRASIL, 2009) 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de Nove Anos ( Brasil, 2010) 

 

Exemplo: Formação continuada oferecida pela secretaria municipal de educação/ Formação oferecida 

pela escola, internet, reunião de planejamento, outros. 
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Apêndice C- Roteiro de entrevista para os atores da implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos no município de Ilhéus/ BA 

 

 
1. Dia, hora e local da pesquisa. 

 
2. Qual era a função exercida na época da implementação Ensino Fundamental de Nove 

Anos? 

 
3. Quais foram as primeiras ações/estratégias para organização do Ensino Fundamental de 

Nove anos no município de Ilhéus? 

 
4. Como foi pensada a formação continuada para os professores do ciclo da infância no 

município de Ilhéus? 

 
5. Os professores que participam do PNAIC responderam um questionário diagnóstico da 

situação atual da formação no município. Em uma das questões, perguntamos quais 

formações eles haviam participado após a implementação. Houve respostas diversas e 

apareceram inúmeras formações, entretanto, não encontramos registros delas na Secretaria 

de Educação. A fim de montarmos um memorial para a secretaria e fazermos um resgate 

das formações já existentes no município, gostaríamos que você nos oferecesse dados 

sobre as formações apontadas por eles e também elencasse formação que não apareceram 

em nosso diagnóstico. 

São elas: Profa, Praler, Proletramento Português e matemática, Pacto Bahia, Pnaic, 

Pnaic/Pacto, inclusão, libras, pró-gestão, gestar, arte e educação, os fazeres da educação 

infantil, Cargil, Currículo e avaliação, encontro de leitura, curso de combate as drogas, 

curso de formação pela escola (FNDE), Assistência Educacional Especializada (AEE), De 

grão em grão/ fura bolo, projeto leitura na Natura e IAT. 

 
5.1 Quais formações além das citadas na questão anterior foram ofertadas pelo município? 

 
5.2 Quais das formações apontadas por você e pelo professores que participam do PNAIC 

foram específicas para os professores do ciclo da infância? 

 
5.3 Para que possamos ter os dados completos das formações precisamos saber os seguintes 

pontos sobre as formações elencadas pelos professores: 

 

• Carga horária; 

• Dentro ou fora da carga horária; 

• Período; 

• Concepção de formação; 

• Conteúdo programático; 

• Os professores contratados participavam das formações; 



97 
 

 

 

 

• Qual a quantidade de participantes. 

 
6. Os coordenadores pedagógicos receberam orientações e/ou participaram de momentos de 

estudos ofertados por técnicos da SEC ou instituições de Ensino Superior que 

subsidiassem o processo de implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos e a 

formação em contexto? Caso a resposta seja positiva especifique como foi. 

 

7. Quais desses documentos - Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais 

(BRASIL, 2004); Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade (BRASIL, 2007); Ensino Fundamental de Nove Anos: passo 

a passo do processo de implantação (BRASIL, 2009); Ensino Fundamental do  Nove 

Anos: perguntas mais frequentes e respostas da Secretaria da Educação Básica (BRASIL, 

2007); Acervos complementares: as áreas do conhecimento nos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental (BRASIL, 2007); A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos: orientação para o trabalho com a linguagem escrita em turmas 

de crianças de seis anos de idade (BRASIL, 2009); Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de Nove Anos ( Brasil, 2010) - foram discutidos com os sujeitos 

responsáveis pela implementação do Ensino de Nove anos no município de Ilhéus? 

 
8. Os professores tiveram acesso a esses documentos por meio da formação continuada 

ofertada pelo município? Como você teve acesso a esses documentos? 

 
9. Existe algo que você gostaria de acrescentar nesta entrevista que se refere a formação 

continuada dos professores do ciclo da infância depois da implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos? 
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ANEXOS 
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LEI Nº 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006. 

 
 

 
Mensagem de veto 

Altera a redação  dos  arts.  29,  30,  32  e  87  da  Lei  
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 
(seis) anos de idade. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

 

Art. 1o (VETADO) 
 

 

Art. 2o (VETADO) 
 

 

Art. 3o O art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 

"Art. 32. 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, mediante: 

 
..................................................................................." (NR) 

 
Art. 4o O § 2o e o inciso I do § 3o do art. 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

 
"Art. 87 ................................................................................... 

 
................................................................................... 

 
§ 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção para o grupo 
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. 

 
§ 3o ................................................................................... 
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 
a) (Revogado) 

 

b) (Revogado) 
 

c) (Revogado) 

 
..................................................................................." (NR) 

 
Art. 5o Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a 

obrigatoriedade para o ensino fundamental disposto no art. 3o desta Lei e a abrangência da pré-escola de que 
trata o art. 2odesta Lei. 

 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 6 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Fernando Haddad 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-65-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-65-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-65-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-65-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-65-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87%C3%82%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87%C3%82%C2%A73i
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