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Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o 

antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. 

Ele é apenas o elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado. 

Entre os enunciados existem relações que não podem ser definidas em 

categorias nem mecânicas nem linguísticas. Eles não têm analogias consigo. 

(Bakhtin, 2006, p.371) 

 

Por meio da perspectiva bakhtiniana de linguagem que perpassa este texto, 

trazemos alguns apontamentos reflexivos em torno do programa de formação de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental Pró-Letramento, objeto de uma 

pesquisa que ora se inicia. Assim, não podemos fazê-lo, destacando-o de todo o 

contexto em que se insere e, principalmente, dos enunciados que são tecidos pelos 

processos de relações históricas ao longo do tempo, pois [...] a palavra alheia 

introduzida no contexto do discurso estabelece com o discurso que a enquadra não um 

contexto mecânico, mas uma amálgama química (Bakhtin, 1993, p. 141). 

Nessa direção, no Brasil, a questão do preparo de professores emerge de forma 

explícita após a independência (1822), quando começa a se cogitar a organização da 

instrução popular. Houve vários momentos ao longo da história da formação de 

professores no Brasil (Saviani, 2009). Em um rápido panorama dessa história temos: a 

Lei das Escolas de Primeiras Letras (1827-1890), que obrigava o professor a se instruir 

às suas próprias expensas, até a expansão das Escolas Normais (1890-1932), 

organização dos Institutos de Educação (1932 – 1939) e posterior implantação dos 

cursos de Pedagogia e de Licenciatura (entre os anos 30 e 70), com a consolidação das 

Escolas Normais (1939 – 1971), a substituição da Escola Normal pela habilitação 

específica de Magistério (1971-1996) até os Institutos Superiores de Educação, Escolas 

Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 
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Obviamente, esses momentos não podem ser pensados de forma linear, pois 

muitas experiências permaneceram ao longo dos anos e outras apenas remodelaram as 

existentes. Importante destacar que a questão pedagógica, nos períodos iniciais estava 

ausente nos modelos de formação inicial adotados, mas vai lentamente ganhando espaço 

até ocupar posição central nas reformas da década de 1930.  

Com o desenvolvimento econômico do país e em função de pressões 

internacionais, especialmente nas primeiras décadas do século XX, torna-se urgente 

universalizar o acesso à instrução escolar. Desse modo, os sistemas nacionais de ensino 

começam a ser organizados. É nesse momento, em que um grande número de escolas 

precisa ser ofertado à população, que os problemas ligados à formação de professores 

inauguram-se. É preciso formar muitos professores, para o atendimento a uma demanda 

crescente por escolas.  

Assim, os professores das séries iniciais passam a ser formados em nível médio 

e os chamados professores especialistas em nível superior, para as demais séries.  

É relevante também destacar que as professoras3 da educação infantil e séries 

iniciais trazem a representação do ofício docente como extensão das atividades 

maternas e pela naturalização da escolha feminina pela educação, desde a criação das 

primeiras Escolas Normais, no final do século XIX. Possivelmente, seja também esse 

um indício do diferente valor social atribuído a essas professoras, que acabam sendo 

vistas como profissionais que contribuem com suas habilidades maternas na formação 

das crianças, sem que seja necessária uma formação “mais qualificada” e, portanto, 

devendo ser “mais barata”.  

Atualmente, a LDB 9394/96, em seu título VI, artigo 62º, que trata da formação 

dos profissionais da educação, esclarece que a formação de docentes para atuar na 

educação básica será feita em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

Observamos que, ao mesmo tempo em que estabelece o nível superior para os 

professores da educação básica, abre a possibilidade de os docentes da educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental terem como formação mínima a modalidade 

Normal, o que, sob nossa perspectiva, parece uma contradição, pois essa permanência 
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indica mais uma vez que profissionais da educação infantil e das séries iniciais podem 

ser “menos qualificados”. Essa informação também pode nos remeter à percepção da 

provável dificuldade dos dirigentes em atender a demanda surgida por conta da nova lei, 

se levarmos em conta as dimensões continentais de nosso País e o quantitativo de 

professores que precisariam ser qualificados.  

Ao tratar da formação continuada, poderíamos aqui tomar muitos documentos e 

políticas de formação que têm chegado aos professores, porém devido às 

limitações/adequações ao espaço disponível para este texto, buscaremos alguns deles, 

ressaltando basicamente que 

 

Compreender é cotejar com outros textos e pensar num contexto novo (no 

meu contexto, no contexto contemporâneo, no contexto futuro ). Contextos 

presumidos do futuro: a sensação de que estou dando um novo passo (de que 

me movimentei). Etapas da progressão dialógica da compreensão; o ponto de 

partida — o texto dado, para trás — os contextos passados, para frente — a 

presunção (e o início) do contexto futuro. (Bakhtin, 1997, p. 404) 

 

 

Desse modo, ao escolhermos como exemplo o Pró-Letramento para refletir à luz 

dos pressupostos bakhtinianos, precisamos ter a consciência de que os documentos 

oficiais que norteiam a Educação no Brasil auxiliam a mapear nossas reflexões. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei n. 9.394/96) reflete um 

período de debates sobre a questão da importância da formação continuada e trata dela 

em vários de seus artigos.  

Além disso, com a promulgação da lei 9424 de 24 de dezembro de 1996, que 

trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da 

Valorização do Magistério (FUNDEF), podemos dizer que sua criação significou um 

incremento forte em processos chamados de educação continuada. Vale destacar que 

essa lei deu, pela primeira vez na história educacional do país, respaldo legal para o 

financiamento sistemático de cursos de formação de professores em serviço. Apesar 

desses avanços identificados na lei 9424/96, o que se viu e se tem visto ainda é que os 

profissionais do magistério, em sua grande maioria, precisam trabalhar muito para 

conseguirem um padrão financeiro um pouco melhor. Com isso, o tempo para 

investimento em formação fica prejudicado ou limitado a formações aligeiradas em 

serviço ou a distância.     

O Plano Nacional de Qualidade para a Educação Básica, no qual se inclui o Pró-

Letramento, lançado pelo Mec em março de 2005, tem como principal desafio alterar o 



quadro atual da educação brasileira. Esse plano é considerado como um marco 

orientador de ações conjuntas da união, estados, municípios e sociedade civil e toma por 

base os dados do Sistema Nacional da Educação Básica (SAEB), que têm mostrado a 

incapacidade das escolas em satisfazer as necessidades básicas de crianças e jovens 

(MEC, s.d., p.1). 

O documento afirma que [...] a formação do professor é um dos fatores que mais 

fortemente incide sobre o desempenho dos alunos (s.d., p.4). Então, com a intenção de 

impulsionar mudanças para a melhoria da Educação, o ministério integrou o Sistema 

Nacional de Formação de Professores no Plano Nacional de Qualidade para a Educação 

Básica. Importante esclarecer que tal sistema [...] compreende o conceito de 

desenvolvimento profissional dos professores como um processo contínuo de formação 

no qual a formação inicial e a continuada apresentam-se como etapas complementares 

(s.d., p.4). Nesse sentido, os objetivos que norteiam o Sistema Nacional de Formação 

Continuada apontam na perspectiva de elevar a qualidade da educação básica, por meio 

de estímulo à escolarização dos professores em exercício, da dinamização dos cursos de 

formação e a ampliação das possibilidades de qualificação permanente. 

Não podemos ainda deixar de considerar ainda o Decreto nº 6.094 de 24 de abril 

de 2007 que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 

Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e 

ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da 

qualidade da educação básica. Apesar de o Decreto não tratar diretamente sobre os 

programas de formação de professores, sua ação acaba voltando-se para esse campo ao 

serem estabelecidas metas que serão aferidas pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Se as crianças não conseguem atingir as metas esperadas, fica 

subentendido que há problemas na formação, pois os professores não estariam sendo 

capazes de ensinar o que se espera das crianças.  

No Decreto, também fica estabelecido que podem colaborar com o 

Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e privados, tais como 

organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, entidades de classe empresariais, 

igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem 

para a melhoria da qualidade da educação básica, o que denota o estabelecimento de 

uma espécie de “pacto” entre o governo federal e todos os envolvidos, das instâncias 

políticas ou não, isto é, uma espécie de responsabilização coletiva. Consideramos ser 



importante pontuar que, semanticamente, o nome do plano remete aos interessados um 

compromisso em que todos lutam pela educação. Inferimos que tal denominação não 

foi escolhida aleatoriamente, pois 

  

O objetivo da assimilação da palavra de outrem adquire um sentido ainda 

mais profundo e mais importante no processo de formação ideológica do 

homem, no sentido exato do termo. Aqui, a palavra de outrem se apresenta 

não mais na qualidade de informações, indicações, regras, modelos, etc., - ela 

procura definir as próprias bases de nossa atitude ideológica em relação ao 

mundo e de nosso comportamento, ela surge aqui como a palavra autoritária 

e como a palavra interiormente persuasiva. (Bakhtin, 1993, p. 142) 

 

Assim, se todos estão imbuídos do mesmo propósito, espera-se que os resultados 

sejam bastante positivos, o que não é negativo a priori. Porém, é importante salientar 

que a “divisão de responsabilidade” com programas de assistência e financeira, tem 

potencial para colocar, de certa forma, o papel do Estado, como responsável pelos 

rumos da educação nacional em segundo plano.  

O que se tem visto é que a formação continuada em nosso país tem atuado como 

suprimento a uma formação precária antes de o professor iniciar o trabalho efetivo em 

sala de aula e nem sempre busca o aprofundamento ou ampliação de conhecimentos. 

Afirmamos isso a partir da constatação por vários meios (pesquisas, concursos públicos, 

avaliações) que os cursos de formação básica dos professores não vinham (e não vêm) 

propiciando adequada base para sua atuação profissional. Surgem então os programas 

compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento do conhecimento 

que estão sendo realizados com a finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior.  

Aliado a isso, as condições para um trabalho pedagógico adequado na escola 

pública, a formação continuada de professores e condições de infraestrutura que 

ofereçam suporte para a produção de conhecimento, bem como a formação científica 

adequada às demandas contemporâneas da ciência e da técnica, da cultura e do trabalho 

têm ficado em segundo plano. Assim, a partir dessas condições, acreditamos que se 

afastam do magistério amplas parcelas da população que, desde as universidades e no 

ensino médio normal, poderiam incorporar-se aos processos de formação das novas 

gerações. O que se percebe é que as políticas de formação têm colocado perspectivas 

diferenciadas de profissionalização e aprimoramento para cada um destes espaços, em 

vez de proporcionar condições igualitárias às licenciaturas. Nesse sentido, fica claro que 

a formação de professores não se constitui prioridade nos investimentos e recursos 

orçamentários. 



Voltando nossas reflexões para o programa Pró-Letramento, destacamos que o 

objetivo geral do Pró-Letramento, apresentado no documento, é oferecer suporte à ação 

pedagógica dos professores das séries iniciais do ensino fundamental de modo a elevar a 

qualidade do ensino de Língua Portuguesa e Matemática, por meio da formação 

continuada de professores na modalidade a distância (MEC, s.d., p. 5).  É importante 

indicar como reflexão que o programa Pró-Letramento, aparentemente busca estabelecer 

uma identidade específica, a começar pelo nome do programa, já que o termo 

letramento tem, cada vez mais, estado presente nas discussões sobre alfabetização, o 

que indica a concepção que norteia o material, ou seja, que a alfabetização restringe-se à 

codificação e decodificação e que o letramento volta-se para as funções sociais da 

escrita.   

Constatamos ainda que as ações de todos os entes federados têm-se pautado nos 

resultados das avaliações padronizadas dos alunos da educação básica. Devemos dizer 

que não se pode perder de vista a necessidade de intervenções articuladas, que 

contemplem os múltiplos fatores que concorrem para a melhoria da educação. Além 

disso, os professores não participam da elaboração desses programas. Eles são 

elaborados por equipes contratadas pelo MEC com a meta de alcançar melhores índices 

nas avaliações sistêmicas. O exercício do diálogo como uma das mais importantes 

formas de interação verbal, desconsidera-se que a palavra “diálogo” possui um [...] 

sentido amplo, isto é, não apenas como comunicação em voz alta, de pessoas colocadas 

face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (Bakhtin, 2009, p. 

127). Pensamos ainda ser indispensável o exercício da contrapalavra, pois 

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, 

encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra 

da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto 

mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é nossa 

compreensão. [...] Compreender é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra (Bakhtin, 2009, p. 137). 

 

Acreditamos, à luz dos pressupostos bakhtinianos que são essenciais  momentos 

de diálogo e oportunidade de ouvir as contrapalavras dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensinoaprendizagem, de modo polifônico, para que os programas de 

formação possam ter maiores chances de efetivação e quem sabe,obtenção de sucesso.  

Além disso, de acordo com as leituras que temos feito sobre formação de 

professores, ao pensarmos nas políticas de formação continuada de professores, 



podemos verificar o desenvolvimento de diretrizes tendem a privilegiar o aligeiramento 

e a formação em cursos de menor carga horária, desconsiderando que professores e 

alunos são seres de linguagem, imersos na corrente de comunicação verbal ininterrupta. 

As políticas de formação de professores são sempre impostas, sem levar em 

consideração as reais necessidades dos professores e alunos, que são os diretamente 

afetados por elas. Muitas vezes são criados programas temporários, que se dissolvem 

assim que há mudanças no governo federal, seja na presidência, seja nas equipes que 

compõem os ministérios. Assim, sem a participação de quem realmente vive o dia-a-dia 

da sala de aula na elaboração dessas políticas e com a descontinuidade de determinados 

programas por motivações de cunho aparentemente eleitoreiro, por exemplo, não há 

condições favoráveis para que seja desenvolvido um programa sério e ético, que possa 

realmente contribuir com o processo de ensinoaprendizagem. 

Acreditamos que, para que sejam desenvolvidas políticas de governo realmente 

comprometidas com a melhoria das ações pedagógicas, é necessário que haja diálogo na 

construção dos documentos legais, nos cursos de formação a fim de que as ações nas 

salas de aula sejam mais efetivas. Para tanto, sugerimos a criação de fóruns de discussão 

nas escolas, a criação de canais de comunicação diretos com os responsáveis pela 

elaboração da legislação de formação, pois acreditamos, assim como Bakhtin, que   

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (2006, p 271). 
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