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RESUMO 

 

Este trabalho, initulado Políticas de Formação Continuada de Professores: um estudo de 

caso da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, está inserido na linha de pesquisa Estado, 

Políticas e História da Educação, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás. Trata-se de uma pesquisa caracterizada como estudo de 

caso quali-quantitativo, documental e empírica, cujo objetivo principal foi analisar as políticas 

públicas de formação continuada oferecidas aos docentes dessa rede de ensino, por meio das 

ações formativas desenvolvidas pelo Centro de Formação dos Profissionais em Educação de 

Anápolis (Cefope), principal ambiente de concretização destas políticas públicas no município 

e lócus de nossa pesquisa. Tal investigação deu-se sob a ótica das diretrizes nacionais de 

formação continuada e da avaliação que os docentes dessa rede fazem da formação 

continuada a eles oferecida. Os objetivos específicos deste trabalho foram: identificar as ações 

de formação continuada executadas na Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Rmea) e 

relacioná-las com o preconizado em nível federal; analisar o perfil dos professores da Rmea 

no que tange à frequência, conclusão e participação ou não nos cursos do Cefope; analisar o 

caso dos professores que já obtiveram a carga horária máxima para titularidade prevista no 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Anápolis, a 

relação deles com a formação continuada, seu lócus de trabalho e a forma como se concretiza 

a política de incentivo à formação continuada na Rmea e relacionar a formação continuada 

realizada no Cefope com as diretrizes de formação continuada do governo federal. A pesquisa 

documental foi baseada nos arquivos do Cefope; no Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de Anápolis e nos arquivos eletrônicos do 

Ministério da Educação (MEC), Diário Oficial da União, Casa Civil e Portal de Legislação do 

Governo Federal. A pesquisa empírica materializou-se por meio da aplicação de questionários 

em todas as 65 unidades escolares com anos iniciais da Rmea, totalizando 685 professores, e 

objetivou apurar a avaliação destes acerca das ações de formação continuada do Cefope. 

Desse total de professores, 590 devolveram os questionários respondidos, ou seja, 

trabalhamos com a análise de dados provenientes de 86% dos professores atuantes nos anos 

iniciais da Rmea. Os resultados da pesquisa apontam para um cenário de disputas, em nível 

federal, no que tange às propostas de normatização da formação continuada. No contexto do 

município de Anápolis, as políticas de formação continuada de professores se materializam 

em quase sua totalidade no Cefope, e esse fato traz consigo alguns aspectos positivos e outros 

contraditórios, ambos ressaltados em nosso trabalho, como, por exemplo, o fato de 



 

professores da Rmea alcançarem a titularidade máxima sem nunca terem concluído um curso 

nesse centro de formação. A pesquisa revelou a forma como a formação continuada oferecida 

pelo Cefope é vista pelo seu público-alvo: os docentes da Rmea. Além disso, ela também 

sinalizou intersecções entre as políticas de formação desenvolvidas na Rmea e o que é 

preconizado em nível federal. 

 

Palavras-chave: Formação continuada de professores. Cefope. Rmea. 

 



 

ABSTRACT 

 

This work, entitled Politics of Continuing Education of Teachers: a study of case of the 

Anápolis Municipal Education Network, is inserted in the research line State, Politics and 

Education History, of the Post-Graduation Program of the Federal University of Goiás. It is 

about a research characterized as a quali-quantitative study of case, a documental, empirical 

research, whose main objective was to analyse the public policies of continuing education 

offered to the instructor of this teaching network by the formative actions developed by the 

Anápolis Formation Centre of Education Professionals (Cefope, in Portuguese), the main 

environment of concretizing of these public policies in the city and the very locus of our 

research. Such investigation was given under the optics of the national guidelines for 

continuing Education offered to them. The specific objectives of this work were: identifying 

the actions of continuing education executed in the Anápolis Municipal Network of Education 

(in Portuguese, Rmea) and relating them to what is preconized in federal level; analysing the 

profile of the teachers of Rmea concerning the frequency, conclusion and participation or not 

in the Cefope courses; analysing the case of the teachers which already got the maxima 

workload which is required to the entitlement predicted in the Statute and Plan of Carrier and 

Remuneration of the Anápolis Public, Municipal Training of Teachers, their relation with the 

continuing education, their working locus and the way how it is concretized in the policy of 

public incentive to the continuing education in Rmea and relating the continuing education 

which is realized in Cefope to the guidelines of continuing education of the federal 

government. The documental research was based in the Cefope archives; in the Statute and 

Plan of Carrier and Remuneration of the Anápolis Public, Municipal Training of Teachers and 

in all the electronic archives of the Education Ministry (in Portuguese, MEC), Official Union 

Diary, Civil Cabinet and the Legislation Virtual Portal of the Federal Government. The 

empirical research was materialized by the application of questionnaires in all the 65 schools 

which has the early series of Rmea, totalizing 685 professors, and objecting to investigate the 

evaluation of these ones concerning the actions of continued education of Cefope. From this 

total of teachers, 590 answered the questionnaires, there is, we worked with a data analysis 

arising from 86% of the active teachers of the initial series of Rmea. The results of the 

research indicate a scenario of disputes, in a federal level, concerning the proposals of 

standardizing of continuing education. In the context of the city of Anápolis, the policies of 

continuing formation of teachers are being materialized almost completely in Cefope, and this 

fact brings some positive and some contradictory aspects to the matter, both stated in our 



 

work, as, for example, the fact that some Rmea teachers reach the maxima entitlement without 

having ever concluded a course in this formation centre. The research revealed the way how 

the continuing education offered by Cefope is seen by its audience: the teachers of Rmea. 

Furthermore, it also signalized some intersections between the formation policies developed 

in Rmea and what is preconized in the federal level. 

 

Keywords: Continuing teachers education. Cefope. Rmea. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que teve como objetivo principal analisar 

as políticas públicas de formação continuada oferecidas pela Rmea, por meio das ações 

desenvolvidas pelo Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Anápolis 

(Cefope), lócus de nossa pesquisa e principal ambiente de materialização/concretização destas 

políticas públicas no município. Tal investigação deu-se sob a ótica das diretrizes nacionais de 

formação continuada e da avaliação que os docentes da Rmea fazem desta formação a eles 

oferecida. 

O Cefope é um centro de formação multidisciplinar, vinculado à Secretaria Municipal 

de Educação de Anápolis (Semed), que oferece formação continuada em forma de cursos, 

seminários, colóquios e palestras abordando as diversas áreas do conhecimento. Além disso, 

este departamento tem autonomia para propor, pensar e organizar as ações formativas, além 

de elaborar projetos de cursos de acordo com as necessidades percebidas dentro da própria 

Rmea. Esta autonomia lhe é concedida pela Semed, que provê os devidos recursos financeiros 

e humanos para execução dos projetos. Tais projetos de cursos passam pela aprovação do 

Conselho Municipal de Educação (CME), podendo assim ser executados pelo Cefope. Esta 

dinâmica possibilita a este centro de formação emitir os certificados destes cursos, sendo estes 

assinados pelo(a) diretor(a) do centro de formação e pelo(a) secretário(a) de educação. 

Sendo o Cefope um departamento da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis 

(Semed) que é mantido por recursos desta secretaria e cuja equipe é formada por professores 

efetivos da Rede, este centro de formação é compreendido como elemento da política pública 

planejada e executada pelo município de Anápolis em prol da formação dos docentes da Rede 

Municipal. As ações formativas desenvolvidas para os professores da Rmea são em sua quase 

totalidade executadas no e/ou pelo Cefope; daí o motivo de este ambiente de formação, bem 

como as atividades nele desenvolvidas, serem o foco de nossa pesquisa. Neste sentido, nos 

despertou o anseio de investigar como os professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

da Rmea avaliam as ações formativas desenvolvidas pelo Cefope e em que medida estas ações 

dialogam com as diretrizes de formação continuada propostas pelo governo federal. 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental – em efetiva regência ou em funções administrativas –, por serem o principal 

público-alvo dos cursos do Cefope, uma vez que a grande maioria dos cursos deste centro de 

formação – cuja oferta varia a cada semestre – é voltada para estes professores. As ações 

formativas do Cefope foram analisadas sob duas perspectivas: das políticas públicas de 
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formação continuada propostas pelo governo federal e da avaliação que os docentes da Rmea 

fazem destas ações desenvolvidas por este centro de formação. 

Para tanto, identificamos as ações de formação continuada executadas na Rmea e as 

relacionamos com o preconizado em nível federal; analisamos o perfil dos professores da 

Rmea no que tange à formação inicial e a frequência, conclusão e participação ou não nos 

cursos do Cefope; analisamos o caso dos professores que já obtiveram a carga horária máxima 

para titularidade – prevista no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal –, a relação deles com a formação continuada antes e depois da consecução 

da gratificação, seu lócus de trabalho e a forma como se concretiza a política de incentivo à 

formação continuada na Rmea e, por fim, relacionamos a formação continuada realizada no 

Cefope com as diretrizes de formação continuada do governo federal. 

Tendo em vista a quantidade de cursos que é oferecida anualmente no Cefope – uma 

média de 20 cursos diferentes a cada ano –, o fluxo de professores que recebem formação 

nesse ambiente – cerca de 700 professores por ano – e a ausência de pesquisas acerca das 

políticas públicas de formação oferecidas pela Rmea, em especial pelo Cefope, compreende-

se a importância dessa pesquisa. Estudar, pesquisar e compreender a formação continuada de 

docentes é um movimento que se faz necessário tendo em vista a importância que esta 

temática possui no âmbito educacional, seja sob a perspectiva de valorização docente e pelo 

âmbito da busca por uma educação de qualidade, seja pelo anseio em descobrir o alcance das 

políticas públicas elaboradas e desenvolvidas nesse campo da formação. 

O fato de a pesquisadora ter feito parte da equipe de formação do Cefope por quatro 

anos fez com que alguns discursos acerca da formação continuada desenvolvida na Rmea 

fossem percebidos, sendo estes provenientes de diversos segmentos profissionais desta Rede. 

A falta de dados que embasassem tais discursos e o uso do senso comum para realizar 

afirmações por vezes categóricas acerca das razões para o sucesso/insucesso de determinados 

cursos e da frequência e/ou esvaziamento de outros, por exemplo, são fatores que se juntam 

aos anteriormente citados para evidenciar a relevância da realização de uma pesquisa 

científica com tal propósito. 

A existência do Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Anápolis nos 

abre um vasto campo para a pesquisa que, por ainda não ter sido explorado neste município, 

acaba sendo alvo destes tipos de discurso que geram pré-conceitos e inferências acerca da 

dinâmica das ações formativas do Cefope e sobre o perfil e motivação dos profissionais da 

educação que o frequentam. As lacunas relativas aos estudos das políticas docentes como um 

todo não são exclusivas deste município e acabam ocorrendo em todo o país. Gatti, Barreto e 
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André (2011) retratam o fato de que as políticas docentes são muito pouco investigadas, e no 

período de 1999 a 2003 apenas 4% das pesquisas na área da educação se voltavam para esta 

temática. Sendo assim, nosso trabalho almeja contribuir com a discussão das políticas de 

formação continuada de professores, em especial na Rmea, por meio de reflexões teóricas e 

da análise dos dados da pesquisa empírica que teve como foco analítico o Cefope enquanto 

expressão orgânica destas políticas na Rmea. 

 

A trajetória da pesquisa 

 

No caso de nosso trabalho, o alvo da pesquisa foi a formação continuada desenvolvida 

na Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Rmea), cuja análise foi feita por meio dos 

documentos oficiais que norteiam essa formação em âmbito nacional, comparando-os com o 

que é desenvolvido em nível municipal, e por meio da avaliação que os docentes dessa rede 

fazem da formação continuada a eles oferecida prioritariamente por meio do Cefope. Foram 

utilizados questionários auto-aplicados, entregues a professores de todas as unidades escolares 

com anos iniciais da Rmea – 65 escolas e 685 professores ao todo –, para apurar a avaliação 

destes acerca das ações de formação continuada do Cefope. Deste total de professores, 590 

devolveram os questionários respondidos, o que representa 86% dos professores que atuavam 

nesta etapa na Rede Municipal de Ensino de Anápolis, na ocasião da pesquisa. 

Com a finalidade de investigar de forma mais detalhada a formação continuada na 

Rmea, dividimos os professores desta rede em dois grupos distintos de acordo com a prática 

da formação continuada no Cefope: PERFIL 1 – dos professores cursistas – e PERFIL 2 – dos 

professores não cursistas. Enquadram-se no perfil 1 os professores da Rmea que em qualquer 

momento de sua carreira já concluíram algum curso no Cefope. Utilizamos a denominação de 

“professores cursistas” para nos referirmos a estes professores que finalizaram curso no 

Cefope em alguma época, seja ela recente, atual ou há muito tempo. O perfil 2 foi destinado 

para professores da Rmea que nunca concluíram curso no Cefope, para os quais utilizamos a 

denominação de “professores não cursistas”. Estes são professores que, em nenhuma ocasião 

de suas respectivas carreiras, finalizaram um curso neste centro de formação: já iniciaram, 

mas não concluíram; fizeram inscrição, mas não foram a nenhum encontro ou mesmo nunca 

se inscreveram em um curso. 
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Tal divisão fez-se necessária para direcionarmos questionários distintos para cada um 

dos dois grupos de professores
1
, uma vez que abordamos questões diferenciadas para 

professores cursistas (perfil 1) e para professores não cursistas (perfil 2), objetivando 

responder questões como: o que leva os professores a realizarem cursos no Cefope? Qual a 

avaliação que eles fazem destes cursos? No caso dos professores não cursistas, quais os 

motivos que contribuíram para a não realização de cursos neste centro de formação? Eles 

buscaram formação continuada em outra instituição? Qual? Em ambos os questionários houve 

uma seção de questões acerca da temática da titularidade completa, para que os professores 

que já recebem 30% de gratificação pela realização de cursos na área de Educação pudessem 

respondê-las. Os questionários foram aplicados nas unidades escolares dos anos iniciais do 

ensino fundamental da Rmea. 

Antes da aplicação propriamente dita, os questionários foram previamente testados e 

validados em momentos distintos. Em um primeiro momento, eles foram apresentados à 

equipe gestora e a formadores do Cefope, que os analisaram e deram significativas 

contribuições baseadas na experiência e na vivência no contexto da formação continuada na 

Rmea. Posteriormente, estes questionários foram aplicados a um grupo de quinze professores 

da Rmea, para avaliar se as questões eram de fácil compreensão. Esta aplicação foi de 

extrema importância, uma vez que os professores relataram algumas dúvidas acerca de o que 

estava sendo requerido em determinadas questões. Além disso, esse contato dos professores 

com os questionários possibilitou-nos redefinir a forma como estes foram indagados acerca de 

sua porcentagem de titularidade. Inicialmente a ideia era entregar outro instrumento com 

questões sobre a consecução ou não da titularidade de cada professor, mas este pré-teste 

possibilitou-nos perceber a inviabilidade desta dinâmica. A última etapa pela qual os 

questionários passaram antes de serem entregues aos professores foi a testagem e validação 

pelo grupo de pesquisa da REPPID (Rede Goiana de Pesquisa em Políticas Públicas e 

Inclusão Digital), da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Ciências 

Socioeconômicas e Humanas em Anápolis. 

Uma vez testados e validados, partimos para a organização da dinâmica de entrega dos 

questionários. O departamento de recursos humanos da Semed nos forneceu uma listagem 

com o quantitativo de professores por escola, o que viabilizou a montagem de envelopes 

personalizados para cada unidade escolar da Rmea. Cada envelope possuía uma identificação 

em sua parte externa, com o nome da escola para a qual ele era destinado e instruções acerca 

                                                             
1
 Questionários disponíveis nos Apêndices deste trabalho. 
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da aplicação dos questionários – quem deveria respondê-los; explicação sobre os dois tipos de 

questionário e identificação pessoal da pesquisadora e da professora orientadora, com 

endereços de e-mail e números de telefone para que os professores pudessem entrar em 

contato, caso necessário. Dentro de cada envelope estavam quantidades iguais de 

questionários brancos – direcionados para professores do perfil 1 – e questionários amarelos
2
 

– destinados para professores do perfil 2 –, pois estávamos de posse do quantitativo de 

professores por escola, mas não podíamos precisar quantos professores já teriam concluído ou 

não algum curso no Cefope, afinal esse já seria um dado da pesquisa que descobrimos com o 

retorno dos questionários. Por isso montamos os envelopes com quantidades iguais de cada 

tipo de questionário, que totalizaram o dobro da quantidade total de professores por escola. 

Os envelopes foram entregues, em agosto de 2013, em dois momentos diferentes para 

representantes das sessenta e seis unidades escolares da Rmea que trabalham com os anos 

inicias do ensino fundamental. Em ambas as ocasiões, a pesquisadora apresentou as ideias 

principais da pesquisa e explicou a dinâmica de aplicação dos questionários, ressaltando que 

deveriam ser respondidos apenas por professores dos anos iniciais do ensino fundamental, 

respeitando a caracterização dos perfis, que também teve a dinâmica de cores explicada 

durante a reunião. 

Foi estipulado um prazo de quinze dias para que os envelopes fossem devolvidos. De 

maneira geral, em meados do mês de setembro de 2013 a maioria dos envelopes já havia sido 

devolvida. Para as escolas que ainda não haviam devolvido, foram realizados contatos via 

telefone e e-mail, de forma que no final do mês de novembro de 2013 conseguimos ter em 

mãos os envelopes de todas as unidades escolares de anos iniciais da Rmea. Recebemos de 

volta quinhentos e noventa (590) questionários, sendo que deste total, quatrocentos e quarenta 

e cinco (445) foram respondidos por professores em efetiva docência; cinquenta e um (51) 

coordenadores pedagógicos e/ou coordenadores técnicos; vinte e seis (26) por coordenadores 

gerais; trinta e quatro (34) por AEE (auxiliar de educação especial); dois (02) bibliotecários; 

quatorze (14) por gestores e dezoito (18) não declararam sua função. 

Para tabular os dados foi utilizado o programa gratuito Google Drive. Tal programa 

oferece diferentes formatos de documento e em nosso caso lançamos mão do formulário, que 

permite criar questões abertas ou fechadas de acordo com a necessidade em pauta. Os 

questionários impressos entregues nas unidades escolares foram reproduzidos digitalmente, de 

forma que uma vez respondidos, a pesquisadora pôde lançar as respostas uma a uma, 

                                                             
2
 Foram utilizadas cores diferentes para os questionários para destacar e facilitar a identificação de qual 

questionário cada professor deveria responder, de acordo com sua situação de cursista ou não cursista. 
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questionário por questionário, para que o programa pudesse então tabular os dados das 

questões fechadas, retornando o quantitativo de respostas para cada item, em forma de 

gráficos e porcentagens. 

Comparando a devolutiva dos dois tipos de questionários, os dados apontam uma 

grande diferença quantitativa entre eles: quatrocentos e setenta e sete (477) questionários do 

perfil 1 – professores cursistas – e cento e treze (113) do perfil 2 – professores não cursistas. 

Tal diferença implica que a maioria dos professores da Rmea são ou já foram cursistas no 

Cefope. 

Conhecer a perspectiva dos professores acerca da formação continuada foi uma de 

nossas intenções ao aplicar questionários para os docentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental de todas as unidades escolares da Rmea. Por meio do retorno destes 

questionários, conseguimos traçar o desenho da formação continuada nesta Rede sob o olhar 

dos docentes, na tentativa de deixar pistas dos verdadeiros resultados dessa formação segundo 

o ponto de vista de seu público-alvo, os professores. Tal intenção também tem sido adotada 

em outras pesquisas, como a de Gatti, Barreto e André (2011, p. 15), que afirmam que a 

prática de ouvir os professores, conhecer suas opiniões e “o que dizem, pensam, sentem e 

fazem” é relevante caso esta ação seja realizada com o objetivo de descobrir, com os 

professores, os caminhos mais efetivos para alcançar um ensino de qualidade. 

Para enriquecer nossa pesquisa, foram aplicados questionários distintos à direção do 

Cefope e à Diretoria de Educação da Rmea. Tais questionários – que foram aplicados em 

diferentes momentos de nossa pesquisa, à medida que tais dados se fizeram necessários – nos 

retornaram informações importantes acerca da dinâmica de formação continuada 

desenvolvida na Semed bem como dados relativos à forma de organização do Ensino 

Fundamental na Rmea. Esses elementos colaboraram com o processo de análise dos dados da 

pesquisa junto aos docentes, permitindo-nos fazer inferências e conclusões importantes para 

nosso trabalho. 

Por analisar especificamente a formação continuada de professores no município de 

Anápolis, seguindo uma vertente analítica, mas também considerando dados quantitativos, 

podemos afirmar que nossa pesquisa assumiu características de um estudo de caso quali-

quantitativo. Entendemos o estudo qualitativo como sendo “o que se desenvolve numa 

situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE; ANDRÉ, 2005, p. 18). Assumimos 

o estudo de caso como uma das várias formas da pesquisa qualitativa. 
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Ao escolher a formação continuada como foco de nossa investigação, faz-se 

necessário destacar alguns detalhes importantes. Apesar de compartilharmos da mesma 

concepção posta no Decreto nº 6.755/2009
3
, que ressalta a importância do professor no 

projeto educativo da escola, apresentando a formação continuada como uma das 

possibilidades de tradução da valorização docente, é importante destacar que “o(a) 

professor(a) não é o único elemento no qual se deve investir para melhorar a qualidade da 

educação. Há outros elementos igualmente importantes [...] que devem fazer parte de uma 

política geral de apoio aos docentes” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 15). Desta 

forma, ressaltamos que elementos como remuneração, condições de trabalho e carreira, por 

exemplo, são igualmente importantes nesse processo de valorização docente, e que nossa 

opção por recortar o tema de nossa pesquisa na formação continuada não a faz mais 

significativa nesse processo. Trata-se apenas de uma escolha baseada em nossa experiência 

profissional na área e que, consequentemente, gerou o anseio pela resposta de algumas 

questões sobre o processo de formação continuada de professores, que nortearam nossa 

pesquisa. 

As informações relativas aos documentos oficiais elaborados pelo governo federal e 

que norteiam a formação continuada de professores, foram obtidas por meio de pesquisa 

documental nos sítios eletrônicos do MEC e de suas respectivas secretarias que tratam dessa 

temática: Secretaria de Educação Básica (SEB) e Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). Além dessas fontes, foram consultados 

também os sítios do Diário Oficial da União, da Casa Civil, do Portal de Legislação do 

Governo Federal e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). 

Vale ressaltar que estes sítios eletrônicos nem sempre publicam as informações de 

forma cronologicamente ordenada, e na maioria das vezes disponibilizam apenas os 

documentos mais recentes. No caso do MEC, por exemplo, não foi encontrado um local em 

sua página na internet que sistematizasse especificamente as portarias publicadas por esse 

ministério. Ao entrar em contato com a assessoria de comunicação do ministro da educação, 

por telefone, fomos informados que de fato tais portarias ainda não receberam um destino fixo 

dentro do sítio do MEC e que elas são publicadas em forma de notícias, juntamente com 

outras notas diversas da página, dificultando o acesso a essas informações. Tais dificuldades 

                                                             
3
 Este decreto compõe a base legal do Sinafor (Sistema Nacional de Formação) e institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, além de disciplinar a atuação da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no que tange a programas de formação inicial 

e continuada de professores da Educação Básica. 
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acentuaram-se à medida que a pesquisa bibliográfica avançou, por meio da leitura de artigos e 

livros que, ao fazerem referência a determinado decreto ou portaria, por exemplo, não 

informavam da atual condição desses documentos quanto às suas respectivas validades. Era 

preciso realizar uma busca para obter tal informação e nesse momento o entrave se formava, 

pois, como citado anteriormente, não encontramos nas referidas páginas digitais um local que 

agregasse portarias recentes e já revogadas, o que nos possibilitaria uma visão geral da 

cronologia das ações. 

No que tange ao referencial teórico que embasou nossa pesquisa, iniciemos com 

algumas indagações acerca da conceituação de formação continuada. De qual formação 

continuada estamos falando? Por que estudar a formação continuada de professores da 

educação básica? Estas perguntas são respondidas à medida que os dados da pesquisa 

evidenciam a centralidade que a formação, seja ela inicial ou continuada, assume na 

composição do processo de valorização docente e de construção de uma educação de 

qualidade social. Falamos de uma formação continuada compreendida enquanto componente 

essencial da profissionalização docente, que deve ser parte integrante do cotidiano escolar, 

considerando os diversos saberes e a experiência docente (BRASIL, 2009a). Falamos de uma 

formação continuada que é vista como uma das condições sociais e de trabalho que está 

atrelada ao papel dos professores de Educação Básica no que tange à superação de condições 

que marginalizam e excluem crianças e jovens dentro e fora das redes de ensino (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

É importante também ressaltar a forma como nos posicionamos frente à docência 

enquanto trabalho. A docência será tratada em nossas discussões como um trabalho interativo, 

sendo este tratamento fundamentado por algumas constatações advindas das transformações 

em curso em nossa sociedade, enquanto resultado da centralidade que o conhecimento passa a 

ter, e pelo crescimento de profissões que exigem formação longa e de alto nível. Além disso, 

a docência se fundamenta como “trabalho interativo” por se tratar de uma ocupação cuja 

característica principal é o fato de possuir seres humanos como “objeto de trabalho” 

(TARDIF; LESSARD, 2005, p. 19). Sendo assim, justificamos a adoção da docência como 

trabalho, o que nos possibilitou fazer as associações necessárias no que tange à temática das 

competências no mundo do trabalho. 

Sobre a temática das competências, adotamos em nosso trabalho a perspectiva de Rios 

(2006, 2010) que define competências como um “conjunto de saberes e fazeres de boa 

qualidade” (RIOS, 2010, p. 160). Ou seja: como fazer bem feito o que é dever do indivíduo. 

Esta perspectiva ainda ressalta que a competência não é adquirida em definitivo, “pois vamos 
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nos tornando competentes” (RIOS, 2006, p. 90, grifos da autora). A competência é por ela 

encarada como um conjunto de características que indicam o trabalho de boa qualidade 

(RIOS, 2010). Não podemos deixar de registrar a ênfase dada por esta autora à ética enquanto 

“dimensão fundante da competência” (RIOS, 2010, p. 150 e 159, grifos da autora), e à 

necessidade de se verificar a quais fenômenos se faz referência quando se fala em 

competências; o que de fato é indicado por esse termo e mais, se o significado atribuído a 

esses fenômenos é sempre o mesmo, independente da situação. 

 

Conhecendo a estrutura deste trabalho 

 

Nosso trabalho aborda, em seu primeiro capítulo, As políticas públicas de formação 

docente no Brasil, o histórico e a atual conjuntura das políticas públicas que norteiam a 

formação continuada em nosso país, com ênfase na Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica Pública (Ponafor); na Conferência Nacional de Educação 

(Conae); no Plano Nacional de Educação (PNE) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Formação Docente (DCN). 

No capítulo dois, Competências, qualificação profissional e formação continuada, 

discutimos os conceitos de competências, qualificação profissional, a relação desses dois 

conceitos entre si e com a formação continuada de professores, bem como a presença e a 

importância dada à noção de competências nos documentos que norteiam as políticas públicas 

de formação continuada docente em âmbito federal, em especial nas DCN. 

No capítulo três, A formação continuada na Rmea: a avaliação dos professores, 

apresentamos os dados de nossa pesquisa empírica, realizada em todas as unidades escolares 

de anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Nele, 

traçamos o perfil dos sujeitos da pesquisa, as características da Rmea e da Semed, a avaliação 

que os professores cursistas fizeram do Cefope, além de analisarmos o caso dos professores 

que já concluíram a gratificação de titularidade. Finalizamos esse capítulo com uma reflexão 

sobre o que é desenvolvido na Rmea no âmbito da formação continuada de professores em 

comparação com o que é preconizado na esfera federal, e com a avaliação feita pelos próprios 

docentes acerca desta formação. 
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I AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

Compreender o cenário das políticas públicas no campo da educação no Brasil é de 

suma importância para que analisemos com mais propriedade nosso objeto de pesquisa. Trata-

se de entender o contexto macroscópico para analisar e apreender o caso das políticas públicas 

de formação docente no município de Anápolis. Para tanto, abordaremos neste capítulo o 

histórico – a partir da década de 1990 – e a atual conjuntura das políticas públicas que 

norteiam a formação continuada em nosso país; com ênfase na Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica Pública (Ponafor) e em seus desdobramentos, na 

Conferência Nacional de Educação (Conae), no Plano Nacional de Educação (PNE) e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Docente (DCN). É importante ressaltar a 

distância que existe entre a proposição e a materialização das políticas como um todo. A 

aprovação de uma lei, decreto ou qualquer outro documento legal normatizador não implica 

em aplicação automática de suas respectivas determinações. 

O contexto sociopolítico e econômico da década de 1990 apresenta um cenário no qual 

as diretrizes do Banco Mundial e outros organismos multilaterais são uma constante em nosso 

país. Dentre os reflexos desta influência, destacamos o rejuvenescimento da teoria do capital 

humano; a recuperação do pensamento escolanovista – neoescolanovismo – com o lema 

“aprender a aprender”, largamente difundido pela Unesco no Brasil – Relatório Delors – e a 

emergência do neotecnicismo. Ainda nesse mesmo contexto, surge uma nova perspectiva 

pedagógica, também influenciada pelas tendências do período, denominada de “pedagogia das 

competências” (RAMOS, 2001); “pedagogia empresarial, organizacional ou corporativa” 

(FONSECA, 2007); entre outras. O que estava na mesa de debates do sistema público de 

ensino na década de 1990 era a redefinição da escola para que esta pudesse sustentar as 

determinações provocadas pela reestruturação produtiva, pela reforma do Estado e pelo 

advento da perspectiva neoliberal (EVANGELISTA, 2013). 

As demandas do mercado se entrelaçavam fortemente com as condições para reformas 

cruciais no Estado e na educação. Ocorreu a responsabilização da escola e da educação pelos 

problemas socioeconômicos, sendo que esta responsabilidade tornou-se a lógica que 

impulsionou e norteou a reforma educacional no Brasil, que por sua vez estava em 

consonância com as agências internacionais. Os argumentos embasados na falta de escolas ou 

na má qualidade delas e da educação como um todo fundamentaram uma onda reformista na 

década de 1990, na intenção de “produzir” a escola e a educação que pudessem solucionar tais 

problemas. Por meio do Plano Decenal de Educação Para Todos houve grande disseminação 
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da ideia de universalização da Educação Básica – compreendida como ensino fundamental – 

enquanto condição imprescindível para superar as desigualdades sociais e econômicas 

(BRASIL, 1993). Tal plano é oriundo da Declaração Mundial de Educação para todos, fruto 

da Conferência de Educação para todos, que ocorreu em Jomtien, Tailândia como reflexo da 

influência internacional na educação brasileira, disseminando a ideia de formação para o 

trabalho simples, por meio do slogan “Nenhuma criança sem escola” (EVANGELISTA, 

2013). 

Ainda no cenário da influência internacional nas políticas públicas educacionais de 

nosso país, deparamo-nos com o papel do Banco Mundial (BM). Em âmbito internacional, 

esta influência já é registrada há mais de quarenta anos, pois a intervenção do BM na 

educação amplia-se no final dos anos 1960 e acaba como uma de suas políticas setoriais na 

década de 1970 (FIGUEIREDO, 2009). A década de 1990 foi marcada por intensas e 

frequentes intervenções do BM em diversos campos da educação – gestão, avaliação, 

currículo, formação – por meio da proposição de políticas educacionais a serem executadas 

por diversas nações. Evangelista (2013) faz referência a uma unidade independente que 

analisa as políticas educacionais do BM, o Independent Evaluation Group (IEG), que 

produziu um esquema de tais políticas que será aqui sintetizado, sob o olhar daquela autora, 

na intenção de compreendermos o caminho percorrido pelas estratégias do BM no campo da 

educação, desde 1980. 

O estudo do IEG cita cinco documentos elaborados pelo Banco Mundial de 1980 até 

início da década de 2000, e há pensamentos que ganham novos formatos e outros que 

permanecem presentes desde o primeiro até o quinto documento. A preocupação inicial era 

com a Educação Básica de jovens e adultos articulada com a formação para o trabalho, sob 

uma perspectiva que visava principalmente à expansão da quantidade de matrículas e a 

universalização da Educação Básica. A questão da aprendizagem e qualidade de ensino ainda 

não possuía a importância que lhe foi atribuída posteriormente. Em um segundo momento, no 

ano de 1990, o objetivo do BM já estava mais voltado para a condução das crianças à 

conclusão da Educação Básica com vistas à melhora da aprendizagem dos alunos, 

preocupando-se mais com o acesso das meninas à educação, sem se esquecer da concessão de 

empréstimos de longo prazo como contrapartida do BM. Neste período houve destaque para 

uma estratégia proposta pelo BM que consistia em reformar a formação inicial do professor, 

além de “apoiar” seu trabalho por meio de treinamento, questão esta que será tratada com 

mais profundidade logo a seguir (EVANGELISTA, 2013). 
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Em meados da década de 1990, o BM buscou estimular a melhoria nos resultados 

escolares sob o discurso de que o indivíduo, ao receber mais educação, passaria a ter maior 

capacidade de trabalho, o que aumentaria o “patrimônio dos pobres”, vinculando a educação à 

economia (EVANGELISTA, 2013, p. 24). Houve o estímulo para que houvesse reforma na 

educação nos países, por meio da promoção da autonomia da escola e aumento de oferta de 

vagas. Nesta ocasião houve a entrada de mais empréstimos para a Educação Básica 

subsidiando tais estratégias que, segundo o próprio BM, estava focada nos menos favorecidos. 

Já no final da década de 1990, o documento publicado pelo BM referia-se, com mais enfoque, 

à qualidade de ensino e à melhoria da aprendizagem – diferentemente do que ocorreu em 

1980 –, retomava a questão da escolarização das meninas e incluía dentre suas estratégias uma 

reforma sistêmica da educação em todos seus âmbitos. A universalização da educação 

primária e o alcance da igualdade dos gêneros foram as propostas centrais do documento do 

início dos anos 2000, que juntamente com as demais orientações configurava o ideário do 

BM, sendo este baseado em especial na construção de uma política global de educação 

(EVANGELISTA, 2013). 

Em suma, tais documentos propunham uma reforma no âmbito da educação por meio 

de repasse de recursos financeiros aos países signatários concordantes com as diretrizes do 

BM, o qual, por essa trajetória reformista de universalização da Educação Básica, carregou o 

slogan “Educação para Todos”. Além disso, o Banco fez intervenções no campo da gestão 

propondo que a escola se tornasse um espaço de atendimento à saúde; fez uso de coleta de 

dados sobre alunos incidindo sobre os resultados do trabalho do professor, pré-definindo o 

que se tornaria a atual política de avaliação em larga escala. Por fim, vinculou a educação ao 

desenvolvimento econômico, realizando parcerias público-privadas que se fazem presentes 

até hoje. 

Melhorar a qualidade dos professores é destacado por Bruns, Evans e Luque (2012) 

como um dos principais desafios para a agenda das políticas educacionais até 2020. Ainda no 

sumário executivo desta publicação, o BM (2010 p. 6) deixa bem explícito suas concepções 

tecnicistas de formação docente ao desenhá-la baseada em modelos ditos exitosos que fazem 

uso de atividades e exercícios práticos que ensinam “técnicas eficazes de uso do tempo na sala 

de aula, do uso de materiais de aprendizagem” e que visam “manter os estudantes ocupados 

na tarefa”. Além disso, a formação do professor é vista sob a ótica do “treinamento voltado 

para a prática”, e a recompensa pelo desempenho do professor, bem como a promoção de uma 

melhora contínua da prática, são vistos como exigências para a melhoria da qualidade 
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docente. Evangelista (2013 p. 33-34) interpreta tais diretrizes do BM, apontando-as enquanto 

desqualificação do trabalho docente: 

 

[...] a qualidade do trabalho docente, neste projeto, resultaria da formação, sob a 

forma preferencial de treinamento, do controle dos resultados e do rendimento dos 

alunos. Para chegar a esse patamar, o BM propõe, com grande desfaçatez, que 

extraiamos exemplos de boas práticas; de fato, que operemos a expropriação do 

saber docente. Por um sistema contínuo de vigilância, o professor terá seu trabalho 

esquadrinhado, descartado ou expropriado pela tarja da “experiência exitosa”. [...] o 

BM imagina que a eficácia na aprendizagem liga-se a mais mecanismos de gestão, 

controle e avaliação, do que à formação, carreira e salários. 

 

O cenário dos anos 2000 é marcado pela presença das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação dos Professores da Educação Básica (DCN), que reiteram em 

grande medida as sinalizações do BM. Exemplo disso é o fato de as DCN também apontarem 

para uma formação docente voltada para a prática em sala de aula, em especial quando 

propõem que tal formação aconteça em ambiente similar àquele onde o futuro professor 

atuará e também ao priorizar o alinhamento do conteúdo da formação docente ao conteúdo 

que será ministrado em sala de aula, reforçando mais uma vez a perspectiva de treinamento na 

formação de professores. 

Ainda marcando o contexto dos anos 2000, temos a realização da Conferência 

Nacional de Educação (Conae) e a publicação do Plano Nacional de Educação. Trata-se de 

um período bastante movimentado do ponto de vista da elaboração de uma base legal 

norteadora da educação brasileira. 

 

1.1 As DCN de formação de professor de Educação Básica e suas competências 

 

O currículo da formação docente para Educação Básica no Brasil é hoje delimitado e 

norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação dos Professores da Educação 

Básica (DCN), materializada nos pareceres CNE/CP 9 e 27/2001 e nas resoluções CNE/CP 1 

e 2/2002. O processo de orientação e ajuste curricular inicia-se em 1997, no momento em que 

o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução CP 4/97, aprova as orientações 

relativas à elaboração de novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação. Os 

pareceres acima citados são resultado de uma proposta de diretriz, encaminhada em maio de 

2000 pelo MEC para apreciação do CNE e que são, ainda hoje, os documentos oficiais que 

atuam como referência para a formação docente no Brasil. 
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No que diz respeito às formas de orientação curricular para formação docente, a 

Resolução CNE/CP 1/2002 agrega outras orientações além das preconizadas pela LDB de 

1996. A primeira delas é preparar o docente tendo em vista a aprendizagem do aluno. Ora, 

este tipo de orientação leva-nos a um entendimento de formação em nível de um treinamento 

dos professores para que estes dominem o conhecimento necessário para que seus alunos 

aprendam, o que representa uma preparação muito aquém do estudo e da formação científica 

que deve fazer parte do processo constitutivo de um professor. Assim, na ótica oficial, a 

formação inicial de professores acaba ficando limitada no âmbito da Educação Básica e do 

que é preciso para que um professor saiba para solucionar os problemas deste nível da 

educação. De acordo com Freitas (1999), isto acontece em detrimento do ensino superior em 

si e de toda problemática que o envolve. 

Trata-se de uma visão restrita da formação de professores, que acaba por comprometer 

a concepção emancipadora de educação e formação. Acerca desta causa, Freitas (2002b) 

retoma a ruptura do pensamento tecnicista nos anos 1980 que predominava até então no 

campo da formação docente. A autora enfatiza as concepções avançadas sobre formação 

docente produzidas pelos próprios educadores, como, por exemplo, o caráter amplo deste 

profissional que domina e compreende plenamente a realidade na qual está inserido, 

desenvolvendo uma consciência crítica que lhe permite fazer interferências nas condições dos 

ambientes aos quais ele pertence, como a escola e a sociedade. A visão tecnicista, rompida 

nos anos 1980 e retomada nos anos 1990, foi predominante nas décadas de 1960 e 1970, na 

esfera oficial, e preconizava uma formação de professores apenas como “formação de 

recursos humanos para educação” baseada em um processo de “centralidade no conteúdo da 

escola – habilidades e competências escolares –” (FREITAS, 2002b p. 139; 141). Mais de 

cinquenta anos depois, ainda nos deparamos com esta visão nos documentos oficiais de nosso 

país que normatizam a educação, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores de Educação Básica (DCN), que retomam o ideário em nova roupagem no 

modelo de competências.  

Deluiz (s.d.) afirma que na América Latina o modelo das competências surge no 

âmbito das reformas educacionais como parte do conjunto de reformas estruturais no aparelho 

do Estado. Estas reformas são decorrentes do ajuste na economia ao qual os países desse 

continente se submeteram no decorrer dos anos 1990 para superar a inflação e a estagnação e 

retomar o crescimento econômico interrompido na década anterior. Estas reformas são 

provenientes de um ideário consensual e do financiamento de organismos internacionais como 

BIRD, UNESCO e ONU. 
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Deluiz (s.d.) afirma que o conceito de competência está diretamente atrelado ao 

capitalismo e às suas demandas: 

 

Na década de 90, o aprofundamento da globalização das atividades capitalistas e a 

crescente busca de competitividade levaram ao ‘alinhamento definitivo das políticas 

de recursos humanos às estratégias empresariais, incorporando à prática 

organizacional o conceito de competência, como base do modelo para se 

gerenciarem pessoas’, (Fleury, 2001, p. 64) apontando para novos elementos na 

gestão do trabalho. 

 

Esta afirmação explicita uma das grandes semelhanças existentes entre a educação no 

século XXI e as práticas empresariais. Reiterando esta afirmação, há também a consonância 

entre a forma como se compreende o processo de formação e desenvolvimento profissional 

nestes dois setores. No campo empresarial, Deluiz (s.d., s.p.) afirma que o uso e a assimilação 

das competências dos trabalhadores pelo capital não acarreta, em geral, a obrigação da 

empresa com a formação/construção das competências, ficando a cargo dos “trabalhadores a 

responsabilidade individual de atualizar e validar regularmente sua ‘carteira de competências’ 

para evitar a obsolescência e o desemprego”. 

No que tange à educação, o Parecer CNE/CP 9/2001 explicita que é atinente aos 

professores “identificar melhor as suas necessidades de formação e empreender o esforço 

necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional” 

(BRASIL, 2001, p. 33). Desta forma percebemos a convergência da compreensão do processo 

formativo tanto no setor empresarial quanto no educacional. 

Uma gestão pautada no modelo das competências traz consigo a necessidade de uma 

constante validação, com o objetivo de comprovar a posse e o domínio destas competências, 

assegurando-lhe certos direitos, como o da promoção, por exemplo (RAMOS, 2001). Em 

tempo, entende-se por formação profissional a preparação voltada para o atendimento das 

demandas de um exercício profissional específico, não sendo ela uma formação genérica e 

nem apenas acadêmica (BRASIL, 2001, p. 29). 

Ao analisar as DCN através dos pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001 e das resoluções 

CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002, observamos a presença da certificação de competências e 

da avaliação dos professores. Na verdade, estas competências são empregadas nestes 

documentos oficiais como referencial para avaliação e política de formação, como explicitado 

no Art. 3º – que trata dos princípios norteadores para formação docente –
1
, da Resolução 

                                                             
1
 Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica 

observará princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, que considerem: I - a 

competência como concepção nuclear na orientação do curso; II - a coerência entre a formação oferecida e a 
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1/2002 do Conselho Nacional de Educação. Este artigo considera a avaliação como parte 

integrante deste processo de formação, o que possibilita a identificação de lacunas e a aferição 

dos resultados alcançados, considerando as competências a serem desenvolvidas e a 

identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. Ou seja, a avaliação é 

vista como um instrumento que dá subsídios para se afirmar que tais competências estão 

sendo ou não “alcançadas” e que direciona a permanência ou alteração dos percursos 

educacionais. É possível também perceber a centralidade que a competência toma no processo 

de formação ao considerá-la como concepção nuclear na orientação do curso (BRASIL, 

2002). 

Tendo em vista esta relevância que o modelo de competências tem no cenário da 

formação docente, em especial quando se analisa os documentos balizadores das DCN
2
, é 

interessante ressaltar a conexão existente entre elas e a temática da avaliação. É como se as 

competências funcionassem como uma ponte que dá sentido e norteia esta relação entre 

formação docente e avaliação. Neste sentido, Freitas (2002b) registra os desdobramentos, no 

campo educacional, da presença desta conduta de se ter as competências profissionais a serem 

constituídas pelos professores em formação, de acordo com as Diretrizes, como referência 

para toda e qualquer forma de avaliação dos cursos (BRASIL, 2002, p. 4). Esta vinculação 

entre as competências a serem construídas pelos professores que estão em formação – e 

preconizadas pelas DCN –, bem como a forma como se avaliam os cursos de formação de 

professores, estão postas nos documentos das Diretrizes, segundo a mesma autora, que 

também registra os desdobramentos resultantes desta vinculação entre avaliação e 

competências. É sobre estes desdobramentos que falaremos a seguir. 

O primeiro deles é a certificação de competências, preconizado no artigo 16 da 

Resolução 01/2002 do Conselho Nacional de Educação. Conforme consta neste documento, o 

Ministério da Educação coordenará e articulará a formulação de proposta de diretrizes para a 

organização de um sistema federativo de certificação de competência dos professores de 

                                                                                                                                                                                              
prática esperada do futuro professor, tendo em vista: a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por 

ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que 

dele se espera; b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em 

interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; c) 

os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; d) a avaliação como parte integrante 

do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente 

necessárias. III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, 

tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do 

conhecimento. 
2
 O termo “competência” e suas variantes aparecem 23 vezes no texto da Resolução CNE/CP 1/2002 e 86 vezes 

no texto do Parecer CNE/CP 9/2001. 
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Educação Básica; em regime de colaboração com o Conselho Nacional de Educação, o 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, o Fórum Nacional de Conselhos 

Estaduais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e 

representantes de Conselhos Municipais de Educação e das associações profissionais e 

científicas. 

Esta intenção oficial nos leva a crer que o modelo de competências conduz à 

submissão dos professores a uma validação permanente para provar sua adequação ao 

trabalho docente. Assim, retomamos novamente o embate já destacado entre qualificação 

profissional – tomada como inquestionável – e competências – instáveis e que requerem 

constatações e legitimações constantes – (RAMOS, 2001). 

A elaboração de diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação 

de competência dos professores da Educação Básica (referida no Artigo 16 da Resolução 

01/2002 do Conselho Nacional de Educação) foi proposta por meio da Portaria nº 1.403, de 

09 de junho 2003, que instituiria o “Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada 

de Professores”. A meta deste sistema seria “garantir a todos os profissionais da educação o 

acesso a processos de formação continuada ajustados às nossas necessidades, desenvolver a 

ciência e as tecnologias da educação e promover critérios de carreira docente que valorizem o 

aluno e o professor.” (BRASIL, 2003b, p. 8). Esse sistema – composto pelo Exame Nacional 

de Certificação de Professores, Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada e pela 

Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação –, no entanto, não foi 

de fato instituído, e seria parte integrante da então Política Nacional de Valorização e 

Formação de Professores
3
 que, por sua vez, era uma das quatro linhas de ações prioritárias do 

programa “Toda Criança Aprendendo” lançado pelo MEC em junho de 2003. 

O parágrafo único do artigo 4º da portaria que propôs este contestado sistema previa a 

elaboração das matrizes de conhecimentos, competências e habilidades que seriam referência 

para a elaboração de seus instrumentos de avaliação. Tais matrizes foram publicadas em 

Dezembro de 2003 pelo Ministério da Educação, após vinte e sete encontros estaduais e um 

nacional que alcançaram cerca de sete mil profissionais da educação, obtendo a efetiva 

participação da comunidade educativa, conforme preconizado na referida portaria (BRASIL, 

2003a, 2003b). Nesse documento das matrizes de referência, atribuía-se à formação 

                                                             
3
 Tal Política baseava-se na proposição do Piso Salarial, de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Carreira 

Docente, além do Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores.  
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continuada uma importante contribuição no processo de valorização do magistério
4
 por meio 

da consolidação do saber profissional e da reflexão sobre a prática, ambos visando aprimorá-

la. Havia também um alerta para que essa formação não continuasse sendo tratada apenas 

como “‘remendo’ para as falhas trazidas da formação inicial ou como uma promissora 

indústria de ‘especialização e aperfeiçoamento’” (BRASIL, 2003b, p. 8). 

Os anos iniciais do ensino fundamental seriam os escolhidos para o início da 

implantação das atividades do Sistema, cuja execução foi prevista para que ocorresse de 

forma gradual. Mas um fato relacionado aos prazos estabelecidos para tal execução nos 

chama a atenção: no documento das Matrizes de Referência dos Anos Iniciais há dois trechos 

que deliberavam especificamente sobre o tempo determinado para a realização do Exame 

Nacional de Certificação de Professores. Em um deles, há a afirmação de que seria objetivo 

do MEC “garantir, em prazo relativamente curto, a qualificação profissional e a possibilidade 

de a totalidade dos docentes, de forma voluntária, candidatar-se à certificação nacional.” 

(BRASIL, 2003b, p. 8). Em outro trecho a delimitação temporal é mais precisa, pois afirma 

que o processo de certificação deveria ser realizado no final do ano de 2004, por meio do 

exame nacional. Tal exame não chegou a ser realizado, da mesma forma que o Sistema 

Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores não passou do nível da 

proposição, ou seja, tratou-se de uma política prevista, mas não materializada. 

Na sequência, a trajetória legal foi marcada por idas e vindas de publicação de 

portarias, conforme exposto na introdução deste trabalho. A não concretização de tal sistema 

traz à tona a necessidade de destacar a distância que existe entre a proposição e a efetiva 

materialização de políticas. Em outras palavras, a política não é expressão do documento que 

a propõe, mas sim da dinâmica que envolve os atores envolvidos, face a um conjunto de 

injunções e induções. O rechaçado Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada 

de Professores, proposto em 2003 pela Secretaria de Educação Básica do MEC, encontrou 

resistência por parte dos profissionais da educação – particularmente dos professores. Neste 

processo de oposição à implantação desse Sistema, o então Ministro da Educação, Cristovam 

Buarque, deixa a pasta, e o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (Fndep) publica em 

setembro de 2003 o documento “Formar ou certificar? Muitas questões para reflexão”, que 

evidencia a recusa da comunidade educacional à certificação de competências. 

                                                             
4
 Esta visão da formação continuada enquanto valorização docente pode ser vista também no já referido Decreto 

nº 6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação 

Básica. 
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Dentre as críticas feitas pelo Fndep a esse Sistema proposto pela Portaria nº 1.403 de 

09 de junho de 2003, destacamos a preocupação do Fórum com a distorção da formação 

docente e a contribuição para a disseminação de cursos preparatórios para o Exame Nacional 

de Certificação de Professores, que se transformaria no único instrumento de avaliação 

docente na Educação Básica, com características perversas, uma vez que avaliaria o professor 

individualmente. Tal avaliação acarretaria premiação ou punição, de acordo com o 

desempenho do professor neste exame que, segundo o Fndep, estaria fundado em uma visão 

meritocrática e de aferição pontual por ter em vista somente os conteúdos formais do 

currículo escolar. O Fórum ainda ressalta o caráter indutor de tal exame que, apesar de ser 

obrigatório apenas para os concluintes de Licenciaturas, acabava por induzir todos os 

professores a realizá-lo, visto que vinculava a aprovação no exame ao recebimento da Bolsa 

Federal de Incentivo à Formação Continuada; o que favorecia o individualismo, o 

ranqueamento e a competição e desconsiderava as diversidades regionais de nosso país 

continental. Além disso, o Fórum também afirma que a adoção de Matrizes de Referências 

contraria “os princípios constitucionais da liberdade de ensinar e de aprender e do pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas” (FNDEP, p. 2, 2003). 

Diante dessas considerações, o Fndep, em contrapartida, explicita um desenho de 

como deveria ser o processo de formação e avaliação docente, afirmando a necessidade de o 

MEC adotar “sistemas de avaliação processuais, democráticos, institucionais e integrais, que 

não simplesmente venham a emitir um julgamento sobre o nível de conhecimento do(a) 

professor(a) de forma individualizada” (FNDEP, p. 4, 2003). Há também a sinalização de 

substituição do Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores pelo 

que o Fndep chamou de Sistema Nacional de Formação Continuada de Trabalhadores(as) em 

Educação, que amplia o apoio aos centros de pesquisa educacional já existentes em 

universidades e IES públicas (FNDEP, 2003). A proposta do Fndep acerca deste sistema 

propriamente dito não se efetivou, mas reforçou a negação à proposta da Secretaria de 

Educação Básica/MEC que não se materializou. 

Retomando os desdobramentos resultantes da visão da competência como instrumento 

de avaliação, podemos mencionar a vinculação da avaliação de desempenho dos alunos com a 

avaliação do trabalho dos professores. Atrelar estes dois tipos de avaliação, estabelecendo o 

desempenho do aluno como consequência do trabalho do professor, acaba na criação de dois 

cenários: um de culpabilização do professor acerca dos maus resultados obtidos por seus 

alunos e outro de premiação – seja financeira ou por meio de promoção e ascensão na carreira 

– para aqueles cujas turmas alcançarem resultados satisfatórios. 
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Nesta esteira da correlação entre a “performance” dos alunos nos instrumentos de 

avaliação e a avaliação do trabalho do professor, surgem algumas questões: qual é o 

profissional da educação que se objetiva ter com políticas de formação como estas, baseadas 

no modelo das competências? O que é satisfatório, ou não, e como são determinados estes 

“padrões” que teoricamente devem se adequar a toda a extensão de nosso país continental? 

Como fica a autonomia docente perante a necessidade expressa por estas políticas da 

aplicação de instrumentos externos de avaliação tanto para alunos quanto para docentes? 

Enfim, estamos presenciando uma crise na identidade docente, com direito a expropriação de 

funções inerentes ao processo educacional, e com consequente inserção de outras funções 

para atendimento ao mercado e suas necessidades neoliberais. 

Tendo em vista a centralidade que a temática da noção das competências recebe tanto 

no documento das DCN quanto em diversos outros documentos que normatizam a formação 

docente no país, dedicamos o segundo capítulo de nosso trabalho a estudar essa temática que 

extravasa os registros documentais e faz parte dos discursos de vários atores da educação. 

 

1.2 A formação continuada no contexto das DCN na atual conjuntura legal 

 

Na resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica – Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 –, o 

termo “formação continuada” é mencionado apenas uma vez. A menção ocorre no artigo 14º, 

parágrafo 2º: “Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a 

concepção de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie oportunidade de 

retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras” (BRASIL, 2002). Já 

no parecer que antecedeu tal resolução – Parecer CNE/CP nº 9/2001 –, há seis referências 

sobre a temática de formação/educação continuada. 

Na primeira referência, a formação continuada é vista como uma exigência para que se 

obtenha o conhecimento enquanto recurso fundamental no mundo do trabalho. Como esse 

conhecimento cria novas configurações sociais, políticas e econômicas a todo tempo, a 

complementação da formação deve acontecer ao longo da vida, por meio da formação 

continuada, segundo o que consta no documento (BRASIL, 2002). 

Na segunda e terceira menções, o parecer retoma os artigos 22,27, 29,32, 35 e 36 da 

Lei nº 9.394/96 (LDB), que determinam as finalidades gerais da Educação Básica e os 

objetivos de cada etapa desse nível da educação, afirmando que todo e qualquer curso de 

formação continuada deve tê-los como referência. A relação teoria e prática e o 
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aproveitamento de experiência anterior, presentes no artigo 61 da LDB/96, também são 

destacados nesse trecho (BRASIL, 1996). O documento afirma que conectar continuamente 

conhecimento à realidade prática do aluno e às suas experiências é fundamento da Educação 

Básica que deve também nortear os currículos de formação continuada de professores. Para 

isso, percebe-se que há a orientação de que a formação docente se dê em condições similares 

de ensino e aprendizagem, priorizando a relação teoria e prática. Esta similaridade é uma 

possibilidade para que o professor tenha, juntamente com seus futuros alunos, experiências 

significativas de aprendizagem (BRASIL, 2002). 

A quarta menção afirma que os Institutos Superiores de Educação deverão manter, 

dentre outros, programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. Já a quinta e sexta menções são relacionadas justamente ao que foi publicado 

na Resolução 001/2002 CNE/CP, no segundo parágrafo de seu artigo 14, acerca da concepção 

de um sistema de oferta de formação continuada (BRASIL, 2002). 

O atual contexto das políticas públicas de formação docente no Brasil é delineado 

especialmente pelo Sistema Nacional de Formação (Sinafor) e por seus desdobramentos. 

Convém ressaltar que antes da organização desse Sistema, o cenário legal que balizava a 

formação de professores em nosso país, em especial a formação continuada, foi marcado por 

muitas rupturas. Nosso enfoque nessa problemática se faz mais intenso no que tange às 

portarias, pois foi justamente em relação àquelas que fazem/faziam parte dessa base legal que 

percebemos essa fragilidade. Há praticamente uma “coletânea” de portarias que tratam da 

formação de professores e que sofrem um processo de idas e vindas por meio de revogações e 

novas publicações. E antes de abordarmos a atual conjuntura legal que norteia a formação 

continuada de professores no Brasil, faremos um recuo para esboçarmos a trajetória 

percorrida até o momento por estas portarias. 

A primeira portaria que encontramos em nossa pesquisa que trata da temática da 

formação continuada em âmbito nacional é a de nº 1.403, de 09 de junho de 2003
5
. Esta 

portaria remonta à Lei nº 9.131/95
6
, à atual LDB e à Resolução do Conselho Nacional de 

                                                             
5
 Tal portaria previa que o Exame Nacional de Certificação de Professores (igualmente não materializado) 

deveria avaliar os conhecimentos, as competências e habilidades não só dos professores em exercício nas redes 

de ensino, mas também dos concluintes de cursos normais e concluintes de licenciaturas, sendo que a 

participação no exame seria de caráter obrigatório apenas para este último grupo. Vinculado a esse exame 

estaria o Certificado Nacional de Proficiência Docente, com validade de cinco anos e concedido aos aprovados 

no exame que, por sua vez, também poderiam receber a Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada, 

que seria proposta por meio de projeto de lei (BRASIL, 2003a). 
6
 Altera a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (primeira LDB). 
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Educação 01/2002
7
 para propor o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada 

de Professores, que acaba não sendo instituído. Tal Sistema abarcaria o então Exame Nacional 

de Certificação de Professores; programas de incentivo e apoio à formação continuada de 

professores – como a Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada, que seria concedida 

aos professores certificados pelo referido Exame e em exercício nas redes públicas de ensino 

– e a Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 

2003a). 

Menos de um ano depois, a Portaria nº 1.403/2003, que foi publicada pelo então 

Ministro da Educação, Cristovam Buarque, foi revogada pela Portaria nº 1.179, de 06 de maio 

de 2004, que remonta à LDB de 1996 e diferencia-se de sua precedente por instituir o Sistema 

Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, ou seja, não mais 

abordando a temática da certificação e propondo um sistema de formação continuada, a nível 

nacional, que continuaria sendo composto pelos programas de incentivo e apoio à formação 

continuada de professores – agora sem menção à possibilidade de pagamento de bolsa – e pela 

Rede Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, desconsiderando o 

Exame Nacional de Certificação de Professores instituído pela portaria anterior (BRASIL, 

2004a). O que mais nos chama a atenção no caso da Portaria nº 1.179/2004 é sua duração de 

apenas 19 dias, uma vez que em 25 de maio de 2004 foi publicada a Portaria nº 1.472, cujo 

único objetivo foi tornar a primeira sem efeito, não determinando como ficaria a situação das 

políticas públicas de formação continuada de professores da educação básica. Ambas as 

portarias foram deliberações do então Ministro da Educação, Tarso Genro. Em 2009, quando 

Fernando Haddad assume a pasta da Educação, foi publicada a Portaria nº 1.129, de 27 de 

novembro de 2009, que voltava a delinear as políticas públicas de formação docente no país. 

Tal portaria faz referência à atual LDB e ao Decreto nº 6.755/2009, que institui a 

Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Essa 

portaria determinava que fosse constituída a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Profissionais da Educação Básica, que deveria definir e coordenar a atuação do MEC no 

âmbito da referida Política Nacional de Formação. Essa Rede possuía como proposta ser 

constituída por instituições públicas de ensino superior, instituições de ensino superior 

comunitárias e sem fins lucrativos, bem como pelos então Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Tal rede deveria atuar de forma articulada com os sistemas públicos de 

ensino, por meio de seus respectivos Centros de Formação, tendo seu funcionamento avaliado 

                                                             
7
 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, graduação plena. 
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e assessorado pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica. Esse comitê deveria analisar e aprovar os planos 

estratégicos elaborados pelos Forprof, acompanhar e avaliar as ações da Rede, além de 

elaborar diretrizes e critérios de seleção dos projetos de formação continuada a serem 

oferecidos por ela (BRASIL, 2009c). 

Em 23 de setembro de 2011, Fernando Haddad publicou uma nova portaria que 

revogava a de nº 1.129/2009. Trata-se da Portaria nº 1.328, que instituiu a Rede Nacional de 

Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, com o 

objetivo de apoiar as ações de formação continuada desses profissionais e em atendimento ao 

que fora sinalizado pelos planos estratégicos elaborados pelos Forprof de acordo com os 

artigos 4º, 5º e 6º do Decreto nº 6.755/2009. A composição da Rede foi proposta da mesma 

forma como previsto na portaria que a antecedeu, mas uma diferença entre essas duas 

portarias ocorre no que tange ao comitê gestor, nesta proposto de forma mais ampla como 

Comitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica.
8
 Além dele, é deliberada também a criação de um Comitê Gestor 

Institucional em cada IES ou IF (BRASIL, 2011b). 

Conforme mencionado anteriormente, percebemos um processo fragmentado de 

elaboração de uma política de formação continuada para os docentes da Educação Básica. 

Entradas e saídas de ministros da pasta da Educação certamente refletiram na publicação 

dessas diversas portarias, nas quais incidem pensamentos e concepções diferentes, mas não 

tão divergentes sobre o processo de formação dos profissionais da Educação Básica
9
. 

Dentro deste cenário de disputas, encontra-se o Sinafor, que tem como finalidade 

analisar e aprovar os planos estratégicos de formação continuada dos professores do Ensino 

Básico das redes públicas – municipais e estaduais – de todo o país. A base legal do Sinafor 

tem como carro-chefe o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, determina a 

criação de Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (Forprof
10

) e que 

                                                             
8
 Há uma ambiguidade em relação ao nome desta política, uma vez que o Decreto nº 6.755/2009 institui a 

“Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica”. Apesar de em momento 

algum o título desta política falar de “formação inicial e continuada”, seu comitê gestor é intitulado “Comitê 

Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação Básica”. 
9
 Ver Quadro nº 02 nos Apêndices deste trabalho, que compara as alterações percebidas no decorrer deste 

processo de revogações e publicações de portarias que balizam/balizaram a formação continuada de 

profissionais da Educação Básica. 
10

O Documento Orientador da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica Pública (RENAFOR), publicado em janeiro de 2014 (Anexo 2 do Ofício Circular nº 07/2014 

– DPECHUC/Secadi/MEC), faz uso de uma sigla diferente para fazer menção aos Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente. Tal documento, ao invés de usar a sigla Forprof (que ainda se 
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desencadeia a elaboração de um Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), estruturado com o apoio dos Fóruns e da Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública (RENAFORM). 

Dediquemos um espaço para compreensão deste sistema, bem como de suas implicações no 

campo da formação continuada e de suas particularidades no estado de Goiás. 

O Decreto nº 6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, tem como finalidade organizar a formação 

inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas deste nível de 

ensino em seus diferentes estágios, etapas e modalidades. O referido decreto propõe 

princípios para a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica que destacam: a ênfase atribuída à necessidade de colaboração constante entre os 

entes federados para que os objetivos da Política sejam alcançados; a formação docente 

enquanto compromisso público de Estado, vista como um projeto social, político e ético e que 

contribua para a emancipação dos indivíduos e grupos sociais; a necessidade da garantia do 

padrão de qualidade dos cursos de formação docente ofertados e a articulação entre teoria e 

prática no processo de formação docente que contemple a indissociabilidade do tripé: 

pesquisa, ensino e extensão; além de ressaltar a importância da garantia de organicidade do 

trabalho das diversas unidades formativas, na intenção de garantir sólida base teórica e 

interdisciplinar (BRASIL, 2009a). 

Avançando um pouco mais na análise desse decreto que institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, ela evidencia que os objetivos 

desta política focam principalmente no apoio à oferta e expansão de cursos de formação – 

tanto inicial quanto continuada – por meio de instituições públicas de educação superior, 

identificando e suprindo as necessidades das redes e sistemas públicos de ensino por essa 

formação, buscando a promoção da melhoria da qualidade da educação básica pública. Esta 

política também objetiva ampliar as oportunidades de formação no âmbito da educação 

especial, alfabetização e educação de jovens e adultos, educação indígena, do campo e de 

populações em situações de risco e vulnerabilidade social; além de prezar pela formação na 

perspectiva da educação integral, dos direitos humanos, visando à construção de um ambiente 

escolar inclusivo e cooperativo. Outro objetivo desta Política relacionado à formação 

continuada é o reforço da ideia desta formação enquanto “prática escolar regular que responda 

                                                                                                                                                                                              
encontra presente nos registros do site da Capes e do Sinafor, por exemplo), faz uso da sigla FEPAD (BRASIL, 

2014). Optamos por permanecer usando a representação Forprof no decorrer de nosso trabalho, uma vez que 

esta é a empregada nos documentos legais que balizaram nossa pesquisa. 
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às características culturais e sociais regionais” que reitera a concepção de um dos princípios 

deste decreto que destaca a necessidade de integração desta formação com o cotidiano escolar 

(BRASIL, 2009a). 

Destaca-se assim a amplitude dos objetivos desta política, que certamente demandam 

um alto nível de organização e cooperação entre os entes federados para que consigam 

alcançá-los. Na intenção de cumprir com tais metas, o próprio decreto prevê a criação de 

Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (Forprof), e mais uma vez 

reforça a necessidade do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios para a consecução destes objetivos. Tais fóruns surgem como um desdobramento 

do Decreto nº 6.755/2009 – norteados pela portaria nº 883/2009 do MEC, que estabelece as 

diretrizes nacionais para seu funcionamento – e tem como intenção maior a elaboração, 

acompanhamento e revisão periódica de planos estratégicos que consigam diagnosticar e 

identificar tanto as necessidades de formação de profissionais do magistério – baseadas no 

censo escolar – quanto a capacidade de atendimento das instituições públicas de educação 

superior. Tais planos estratégicos devem definir ações a serem desenvolvidas para o 

atendimento das demandas de formação inicial e continuada, nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, contemplando as atribuições de cada membro (BRASIL, 2009a). 

Além disso, os fóruns devem articular as ações de formação inicial e continuada 

promovidas por seus membros; colaborar com as redes e sistemas de ensino no que tange à 

definição dos critérios para o estabelecimento de prioridades para o ingresso dos professores 

nos cursos de formação; disseminar os objetivos e princípios da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e zelar pela observância destes. 

Pensando na importância do êxito na conclusão dos cursos iniciados pelos docentes, outra 

função do Forprof é propor ações específicas para garantia de permanência e rendimento 

satisfatório destes profissionais nos programas de formação (BRASIL, 2009b). 

No caso do Forprof no estado Goiás, podemos afirmar que ele teve seu início 

precedido pela criação do “Arranjo Educativo de Goiás”
11

, em setembro de 2008. O Arranjo 

Educativo foi um projeto que visava integrar gestores de políticas públicas educacionais e 

entidades de ensino superior públicas de formação de professores, objetivando o planejamento 

dos cursos de formação docente oferecidos em todo o estado, respeitando a vocação de cada 

região e a demanda existente para cada área do conhecimento nas redes e sistemas de ensino. 

                                                             
11

As atas de reunião dos Forprof de todos os estados devem ser disponibilizadas no site da Capes, e no caso do 

estado de Goiás, a ata que registrou a primeira reunião do Fórum ainda consta sob o nome de “Arranjo 

Educativo de Goiás”. 
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O “Arranjo Educativo de Goiás” já concebia a ideia de colaboração por se tratar de uma 

parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Secretaria de Ciência e 

Tecnologia (SECTEC), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), o então Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-GO) e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Tal parceria propunha a 

construção de uma rede articulada de ensino público no estado, como forma de se alcançar a 

qualidade da educação – sendo esta uma proposta bem semelhante ao que ainda é sugerido 

nos documentos que regulamentam o funcionamento dos atuais Forprof (GOIÁS, 2008). 

As primeiras atas de reuniões do Forprof em Goiás constam no site da Capes e 

comprovam esta relação do Fórum com o Arranjo Educativo, uma vez que este termo – 

Arranjo Educativo – reaparece entre parênteses ao se fazer referência aos Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente no decorrer do texto da ata da primeira reunião, 

dando a ideia de que por um determinado período os dois termos foram usados 

simultaneamente para se referir ao Fórum. Nesta primeira reunião, houve a apresentação de 

uma proposta de regimento interno para o então Arranjo Educativo no Estado de Goiás com a 

intenção de fortalecer o Forprof, sendo apresentado também o Decreto nº 6.755/2009 como o 

documento que criou os Fóruns em âmbito nacional, sendo ambos os documentos pautas da 

reunião seguinte, que aprovou a alteração do termo Arranjo Educativo para Fórum 

Permanente Estadual de Apoio à Formação Docente, segundo consta nas referidas atas de 

reuniões. 

Um detalhe importante da configuração do Forprof em Goiás é a adesão de duas 

instituições de ensino superior privadas: UniEvangélica e Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO). Tal adesão é viabilizada pelo artigo 4º, parágrafo 4º, do Decreto nº 

6.755/2009: “Poderão integrar os fóruns representantes de outros órgãos, instituições ou 

entidades locais que solicitarem formalmente sua adesão” (BRASIL, 2009a). A adesão destas 

instituições possibilita a participação de seus respectivos representantes nas reuniões do 

fórum, mas não significa necessariamente a possibilidade de oferta de vagas por estas 

instituições. E foi justamente isso que aconteceu no ano de 2013: as referidas instituições não 

ofertaram vagas, bem como nenhuma outra instituição pública o fez, o que acarretou na 

inexistência de vagas para suprir as necessidades formativas dos professores em serviço do 

Estado de Goiás. 

Outro desdobramento do Decreto nº 6.755/2009 é a criação do Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), para atender o disposto no inciso 

III do 11º artigo desse decreto, que delega à Capes a tarefa de oferta emergencial de cursos de 
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licenciaturas e de cursos ou programas especiais voltados para o docente que atenda a um 

destes três quesitos: ser graduado, mas não licenciado; ser licenciado em área diferente da 

qual está em atuação docente, ou possuir formação de nível médio – modalidade Normal. A 

demanda de cursos é publicada na Plataforma Freire pelas secretarias municipais e estaduais 

de educação, e em período subsequente as instituições de ensino superior (IES) inserem a 

oferta de cursos e vagas nesta mesma plataforma. No caso do Estado de Goiás, esta demanda 

também contou com o apoio da UNDIME-GO (União dos Dirigentes Municipais de Educação 

de Goiás), que mediou o levantamento desta demanda junto aos municípios goianos para 

repassá-la ao Forprof-GO, conforme ata da 4ª reunião do Fórum em 2013 (GOIÁS, 2013). 

Os dados oriundos das secretarias municipais e estaduais, bem como das IES, são 

sistematizados e aprovados pelo Fórum, que organiza o Quadro de Ofertas de Cursos e Vagas, 

que será então publicado pela Capes. Em seguida é aberto o período de pré-inscrição na 

Plataforma Freire, que deve ser feita pelo próprio professor interessado em realizar o curso a 

qual deverá ser validada pela respectiva secretaria municipal ou estadual de educação. Em 

seguida as IES fazem a seleção, matrícula e registro dos selecionados na Plataforma para que 

os repasses de recursos sejam feitos a elas e para que as aulas possam iniciar. 

Seguindo com a análise do decreto em questão e focando na temática da formação 

continuada, percebemos que esta é compreendida como essencial à profissionalização 

docente, devendo estar integrada ao cotidiano da escola de modo a levar em consideração os 

diferentes saberes e a experiência docente. Ainda nesse contexto e dentre os princípios do 

referido decreto, ressalta-se a importância de se reconhecer a escola como espaço necessário 

nos processos de formação inicial e continuada dos docentes, e de garantir equidade no acesso 

a estes processos formativos, além de articula-los entre si, bem como entre os diferentes 

níveis e modalidades de ensino. A formação continuada é também vista como uma das 

possibilidades de valorização docente, quando o documento a relaciona com o 

reconhecimento da importância do docente no processo educativo da escola e de sua 

valorização profissional (BRASIL, 2009a). 

Esse decreto ainda estabelece que o atendimento à necessidade de formação 

continuada acontecerá pela indução de oferta de cursos – por instituições públicas de 

educação, cultura e pesquisa – com a ressalva de que estes estejam em consonância com os 

projetos das unidades escolares, redes e sistema de ensino. É interessante perceber o quanto 

esse documento reforça a ideia de integração entre o processo de formação, seja esta inicial ou 

continuada, e o cotidiano escolar. Em diversos momentos é retomada a afirmação da 

necessidade de uma concordância entre o que é proposto enquanto formação e o que acontece 
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regularmente nas escolas. No que concerne às possibilidades de atendimento à demanda por 

formação continuada, registram-se as atividades formativas e cursos de atualização, 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. Já no quesito da modalidade de 

ensino, a recomendação é que a formação continuada possa acontecer tanto presencialmente 

quanto por meio de cursos a distância (BRASIL, 2009a). 

Em suma, a formação continuada segundo a lente desse decreto é vista enquanto uma 

das possibilidades de valorização dos professores; como componente essencial da 

profissionalização docente; enquanto parte da prática escolar, integrada ao cotidiano da 

escola, podendo ocorrer tanto por meio de cursos a distância ou presenciais, devendo sempre 

visar uma educação de qualidade e construída em bases técnicas e científicas sólidas 

(BRASIL, 2009a). 

Dois anos depois da publicação do Decreto nº 6.755/2009, foram publicadas duas 

portarias e uma resolução que encorparam a base legal do Sinafor. A primeira portaria é a de 

número 1.087, de 10 de agosto de 2011, na qual o então Ministro de Estado da Educação, 

Fernando Haddad, institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Formação Inicial e 

Continuada de Profissionais da Educação Básica e determina que este comitê seja responsável 

pela formulação, coordenação e avaliação dos programas e ações do MEC, Capes e FNDE no 

que tange à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. É 

justamente este comitê quem deveria aprovar os planos estratégicos elaborados pelos Forprof; 

analisar a demanda e organizar a oferta de cursos nos estados onde seu respectivo Forprof não 

elaborar o plano estratégico; propor diretrizes pedagógicas e definir cursos de formação 

inicial e continuada de profissionais da educação básica a serem ofertados às redes públicas 

deste nível; definir o montante de recursos orçamentários destinado à execução das ações de 

formação, além de monitorar e avaliar os programas de formação inicial e continuada cujo 

financiamento seja oriundo do MEC, FNDE e Capes (BRASIL, 2011a). 

Esse comitê também tem a responsabilidade de indicar os representantes do MEC que 

integrarão os Forprof de todo o país, além de colaborar com o planejamento e monitoramento 

das ações de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica ao 

disponibilizar um sistema de informações a ser utilizado pelas redes de ensino e Forprof 

(BRASIL, 2009a). O comitê é presidido pelo secretário executivo do MEC e composto por 

titulares e suplentes da Secretaria de Educação Básica (SEB); Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi); Secretaria de Educação Superior 

(SESU); Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC); Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE); Capes e FNDE. As deliberações do comitê 
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deverão ser expressas por meio de resoluções, e uma delas é a de número 1, de 17 de agosto 

de 2011, que determina a criação de um Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 

Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica, no âmbito da pró-reitoria de 

ensino de graduação – ou equivalente – das Instituições de Ensino Superior (IES) e Institutos 

Federais (IF) que receberem apoio financeiro do MEC, Capes ou FNDE, compondo a Rede 

Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

Pública (BRASIL, 2011a, 2011c). 

Tal comitê atua no âmbito da IES ou do IF assegurando a indução, a articulação, a 

coordenação e a organização de programas e ações de formação inicial e continuada de 

docentes da Educação Básica. É também de sua responsabilidade a gestão e execução dos 

recursos financeiros destinados à instituição, além de coordenar o monitoramento dos dados 

referentes à formação desenvolvida na instituição e o fornecimento destes dados ao MEC, por 

meio de sistema informatizado (BRASIL, 2011c). 

A segunda portaria – nº 1.328, de 23 de setembro de 2011 – mencionada em nosso 

trabalho como constituinte da base legal do Sinafor, institui a Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, formada pelas IES 

públicas e comunitárias sem fins lucrativos e pelos IF que apresentarem seus termos de 

adesão à Rede. A intenção de se criar tal Rede – coordenada pelo Comitê Gestor da Política 

Nacional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica – é apoiar as 

ações de formação continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica, em 

concordância com as demandas de formação continuada expressas nos planos estratégicos que 

devem ser elaborados pelo Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente da 

entidade federativa na qual a IES ou o IF está localizado (BRASIL, 2011b). 

Para dar continuidade a esta análise da base legal do Sinafor faz-se necessário chamar 

a atenção para um detalhe importante que diferencia a Portaria nº 1.087/2011 dos demais 

documentos citados. O decreto, as portarias e a resolução aqui mencionados fazem referência 

à Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, com 

exceção dessa Portaria nº 1.087/2011, que tem seu alcance maior que os demais documentos, 

uma vez que propõe um comitê gestor de uma Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica, independente de serem especificamente do Magistério ou 

não. Essa portaria é a única, dentre a base legal aqui citada, que faz menção ao Decreto nº 

7.415 de 30, de dezembro de 2010, que institui justamente a Política a qual a portaria faz 

menção, ampliando seu público-alvo para todo profissional da Educação Básica e 

promovendo uma formação profissional técnica em nível médio de servidores efetivos que 
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atuem nos sistemas de ensino da Educação Básica pública (CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2010). 

Já no final do ano de 2013, a Portaria nº 1.087/2011 foi revogada pela Portaria nº 

1.105, de 08/11/2013, que além de anulá-la também atualiza a Resolução nº 01 de 17/08/2011 

do Comitê Gestor Nacional da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública (Conafor). No que tange ao conteúdo 

desta nova portaria acerca do Conafor, o texto revogado foi repetido praticamente na íntegra. 

A única alteração consta no Art. 2º, em seu segundo parágrafo, que trata dos convidados a 

participarem das reuniões do Comitê, uma vez que há a possibilidade de presença de 

representantes de órgãos do governo, não cogitada na versão anterior da portaria (BRASIL, 

2013). 

Enfim, podemos destacar a tentativa de organicidade das políticas públicas de 

formação inicial e continuada dos docentes da educação básica pública no Brasil, 

materializadas pelo governo federal via Sinafor. Para dar continuidade aos estudos acerca das 

políticas públicas de formação continuada, abordaremos o movimento em torno da 

Conferência Nacional de Educação em 2010 (Conae), um momento de extrema relevância 

para este cenário, uma vez que a participação da sociedade civil ganhou importância. Mesmo 

que o Documento Final não represente a totalidade das proposições da sociedade civil 

organizada acerca da educação em nosso país, este documento é de grande importância na 

análise das políticas públicas educacionais no Brasil, uma vez que representa o consenso 

possível. 

 

1.3 A temática das políticas de formação continuada na Conae 

 

A Conferência Nacional de Educação
12

, sob o tema “Construindo o Sistema Nacional 

Articulado: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”, ocorreu em 

2010, em parceria com os órgãos educacionais, o Congresso Nacional e a sociedade civil, em 

“regime de colaboração”
13

 entre os entes federados. Antecederam-na, conferências municipais 

e intermunicipais no primeiro semestre de 2009 e conferências estaduais e do Distrito Federal 

no segundo semestre de 2009. O resultado de todo esse processo de discussões e mobilização 

                                                             
12

Vale ressaltar que antecederam a Conferência Nacional de Educação a Conferência Nacional da Educação 

Básica (2008), a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (2009) e a Conferência Nacional por 

uma Educação do Campo (1998 e 2004). 
13

A dificuldade de garantir efetiva articulação entre estados e municípios foi um fator que dificultou 

significativamente a concretização do regime de colaboração entre os entes federados em diferentes regiões do 

país. 
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sobre a educação brasileira está consolidado no Documento Final, que apresenta sinalizações 

para a política nacional de educação, pensando na construção de um Sistema Nacional de 

Educação.  

A Conae 2010 teve como objetivo principal uma demanda histórica da sociedade civil 

organizada, que foi a mobilização social em prol da educação (CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2010). De forma geral, a formação/educação continuada é mencionada 

várias vezes – 85 – no Documento Final da Conae 2010. A grande maioria destas citações – 

47 – ocorre no eixo IV, “Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação”, o que 

indica a recorrência desta temática nos eixos deste documento, sinalizando que ela foi 

lembrada e vista como relevante em diversos momentos. 

O texto referente ao eixo IV adota o termo “profissionais da educação” para se referir 

a professores, especialistas e funcionários de apoio e técnico-administrativo. Para fazer 

referência a docentes que atuam de forma direta no ensino e que precisam ser habilitados para 

tal atuação e para ingresso na carreira profissional, faz-se um recorte desse termo, 

denominando-os “profissionais do magistério” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2010). 

O texto do eixo IV sinaliza a necessidade de institucionalização de uma Política 

Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, em atendimento à LDB, 

e que articule organicamente as ações das instituições formadoras – além dos sistemas de 

ensino e do MEC – com estratégias que assegurem políticas específicas consistentes, 

contínuas e coerentes de formação inicial e continuada. Tais ações devem estar atreladas à 

efetiva valorização profissional por meio de salários justos, condições de trabalho e carreira, 

além de priorizarem o acesso aos cargos via concurso público. Para analisar a Política 

Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, o texto do documento 

sugere o que ele chama de separação didática desta política em dois campos específicos: o da 

formação e o da valorização. Feita esta divisão, a análise do documento nos possibilita 

perceber que a temática da formação ganha mais centralidade e destaque na discussão deste 

eixo, apesar de o texto fazer questão de ressaltar que tal separação não inviabiliza a 

indissociabilidade entre formação e valorização que é assegurada pela articulação interna 

entre elas (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

Enquanto objetivo, esta política deve propiciar o desenvolvimento da capacidade de 

reflexão dos profissionais da educação, ao oferecer possibilidades teóricas para se analisar a 

prática, viabilizando a compreensão dos contextos históricos, sociais, culturais e 

organizacionais nos quais esses profissionais atuam. Programas, ações e cursos que envolvam 
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as instituições de formação, o MEC e os sistemas de ensino são os instrumentos de 

concretização desta política (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

À Política Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação é posto 

o desafio de garantir que a formação seja baseada na dialética entre teoria e prática com o 

objetivo de contribuir para uma educação de qualidade tanto no nível básico quanto no 

superior. Como consequência desta política, o documento vislumbra uma articulação entre 

formação inicial e continuada que envolva todas as licenciaturas. Indo além, são pautadas 

diversas implicações de tal política ser ancorada pela concepção de educação como processo 

construtivo e permanente. Dentre estas implicações, destacamos o favorecimento da 

construção do conhecimento pelos profissionais da educação mediante a participação, dentre 

outros, em grupos de estudo na Educação Básica, com garantia do tempo de estudo dentro da 

carga horária do profissional. Há também a sinalização de que a formação contínua dos 

professores possa estar vinculada às pesquisas e projetos acadêmicos de IES (BRASIL, 

2013)
14

. 

Dentre as implicações da Política Nacional de Formação e Valorização dos 

Profissionais da Educação previstas no texto do eixo IV no que tange à formação continuada, 

ainda destacamos a implantação de políticas de formação continuada de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu principalmente nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES); 

realização de processos de formação inicial e continuada dos docentes de acordo com as 

atuais demandas educacionais e sociais; garantia do desenvolvimento de habilidades e 

competências para o uso das TIC na formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação, além da promoção de espaços para reflexão crítica acerca das linguagens 

midiáticas, garantia da presença da concepção de educação inclusiva tanto na formação 

continuada quanto na inicial, além da instituição de um padrão de qualidade para os cursos 

que formam professores (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

O documento também atribui a essa política a responsabilidade de traçar diretrizes 

para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Além disso, tal política 

também deve sinalizar em qual modalidade – se presencial ou a distância – a formação deve 

acontecer, mantendo o foco na busca por uma formação de qualidade socialmente 

referenciada, entendendo o papel do professor como essencial e central para o bom 

desenvolvimento dos cursos. No caso da formação continuada, sua concretização via EaD é 

posta sob condições excepcionais em locais onde inexistam cursos presenciais. Mas o 

                                                             
14

 No caso da Rmea, estas ações já vêm sendo desenvolvidas e serão detalhadas no capítulo 3. 
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documento ressalta a necessidade de que esta oferta seja ampliada e conte com a participação 

dos conselhos – estaduais e municipais – de educação na busca pela garantia de condições de 

acompanhamento dessa formação. É reforçada também a centralidade do papel do professor 

no processo formativo, em substituição ao tutor, e a necessidade imperante do 

acompanhamento efetivo de um professor e de momentos presenciais de aprendizagem junto 

ao coletivo (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

A LDB faz referência à adoção dos recursos de EaD como contribuição para a 

realização de programas de capacitação dos professores em serviço – tanto inicial quanto 

continuada –, mas o Documento Final da Conae 2010 sinaliza a priorização do ensino 

presencial e, em caso de necessidade excepcional de oferta de cursos na modalidade EaD, que 

esta seja feita sob o acompanhamento articulado do MEC, sistemas de ensino e universidades, 

sempre prezando pela já citada qualidade social. Esse documento ainda ressalta algumas 

contribuições que o processo de formação continuada pode ter por meio da EaD, se ele se 

constituir enquanto política integrada a um conjunto de ações formativas presenciais. Dentre 

as contribuições destacamos o aporte à democratização do acesso a novos espaços e ações 

formativas, o fortalecimento da autonomia intelectual e contatos maiores com as tecnologias 

da informação e da comunicação. Neste âmbito da EaD, algumas metas são traçadas, como a 

adequação de infraestrutura nas instituições públicas – incluindo a formação de pessoal para 

atuar na EaD – e sua institucionalização na formação continuada (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

No que tange à concepção de formação defendida nos debates desse eixo, ela deve ser 

compreendida sob o ponto de vista social e elevada ao nível da política pública, “tratada como 

direito e superando o estágio das iniciativas individuais de aperfeiçoamento próprio [...] Deve 

ser pensada como processo inicial e continuado, como direito dos/as profissionais da 

educação e dever do Estado.” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 

79). A formação continuada é vista sob uma perspectiva ampla, devendo 

 

[...] romper com a concepção de formação, reduzida ao manejo adequado dos 

recursos e técnicas pedagógicas. Para isso, é mister superar a dicotomia entre a 

formação pedagógica stricto sensu e a formação no campo de conhecimentos 

específicos. Ela deve-se pautar pela defesa de bases sólidas para a formação 

contínua e permanente dos/as profissionais, tendo a atividade docente como 

dinâmica e base formativa. Deve estar alicerçada nos princípios de uma base comum 

nacional, como parâmetro para a definição da qualidade, bem como ser resultado da 

articulação necessária entre o MEC, as instituições formadoras e os sistemas de 

ensino. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 82). 
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Sobre esta base comum nacional de formação docente, o documento também faz 

referência a ela em outros momentos, e sinaliza que ela deve garantir uma concepção de 

formação ancorada tanto no desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em 

educação quanto na unidade entre teoria e prática, sendo que tal unidade ganha centralidade 

também em outros trechos do documento. Além desses dois fatores, a base comum nacional 

de formação docente deve garantir que a pesquisa seja o eixo central dessa formação, 

compreendendo-a enquanto princípio cognitivo e formativo (CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2010). No que se refere ao financiamento da formação continuada, 

destaca-se a importância de se garantir a obrigatoriedade por parte do poder público de 

assegurar pós-graduação – stricto sensu e lato sensu – para todos profissionais da educação, 

além de assegurar também a responsabilização da União no financiamento destas políticas, 

bem como condições que viabilizem a participação em processos de formação continuada por 

parte de profissionais que residam longe do lócus formativo. 

No que concerne à temática global da formação dos profissionais da Educação durante 

a Conae 2010 e nos debates das pré-conferências, explicitou-se que a “formação e a 

valorização profissional [...] são faces indissociáveis da política de profissionalização”, e o 

ponto mais relevante destas discussões e debates foi a indicação do fato de a Conae 2010 “ter 

reiterado posição expressa em inúmeras ocasiões pelas entidades do campo educacional que a 

formação dos profissionais da educação deve ser tratada como um direito desses profissionais 

e como dever do Estado” (AGUIAR, 2011, p. 273). Este aspecto é superior à abordagem do 

aperfeiçoamento dos profissionais de educação como algo que deve ser de iniciativa 

individual e ainda preconizada – mesmo que de forma velada – em documentos oficiais em 

vigor em nossa legislação, como o Parecer CNE/CP 09/2001. No item 1.2.4 do referido 

parecer é abordada uma concepção de avaliação como parte integrante e reguladora do 

processo de formação, e também como mecanismo para que aquele que está passando pelo 

processo formativo possa “identificar melhor as suas necessidades de formação e empreender 

o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento 

profissional” (BRASIL, 2001, p. 33). 

Tanto a formação quanto a valorização dos profissionais da educação estiveram em 

pauta nos debates da Conae 2010, sempre vinculadas à consciência da necessidade de 

financiamento para que estas e outras metas se efetivassem, justificando-se assim a defesa de 

10% do PIB e da extinção da Desvinculação de Receitas da União (DRU), bandeiras 

levantadas pelos movimentos da sociedade civil. 
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Em suma, a temática da formação continuada é vista enquanto uma das facetas da 

política nacional de formação e valorização dos profissionais da educação, política esta que 

deve ser elaborada por meio de planos específicos, como a construção de um Referencial 

Curricular Nacional, de modo a abrir caminhos para a elaboração da Lei de Responsabilidade 

da Educação Nacional
15

. Nestes debates há a defesa de uma formação continuada vinculada à 

formação inicial que preze pela articulação entre teoria e prática; pelo favorecimento da 

construção do conhecimento pelos próprios profissionais da educação e pela centralidade da 

pesquisa no processo formativo, sempre visando uma formação de qualidade socialmente 

referenciada. 

No ano de 2013 o país se mobilizou de forma intensa e organizada para que as 

conferências municipais, intermunicipais e estaduais de educação pudessem acontecer de 

forma satisfatória, antecedendo a Conae 2014. Houve a elaboração de um Documento 

Referência que, em grande medida, continua apontando a formação continuada de professores 

como um aspecto relevante dentro do contexto da educação e em particular das políticas 

públicas educacionais (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2013). No 

momento, de acordo com informações da página oficial da Conae 2014 na internet
16

, o 

Documento-Base da Segunda Conferência Nacional de Educação (Conae 2014) foi construído 

com as emendas apresentadas e aprovadas nas conferências estaduais. A Comissão Especial 

de Monitoramento e Sistematização condensou 11.488 registros de inserções cadastradas 

pelos Fóruns Estaduais de Educação, com cerca de 30.000 emendas aos parágrafos já 

existentes no Documento Referência ou mesmo novos parágrafos para serem acrescentados a 

ele. Enquanto responsável pela concretização da Conae 2014, o Fórum Nacional de Educação 

(FNE) analisou e aprovou o Documento-Base em reunião ordinária realizada, em Brasília, no 

dia 11 de dezembro de 2013. Tal documento ainda sofrerá revisões e, portanto, ainda 

encontra-se na versão preliminar (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2013). 

Mas o cenário atual é de descontentamento por parte da sociedade civil organizada e 

das IES, uma vez que a Conae 2014, prevista para acontecer em fevereiro de 2014, foi 

“adiada” para novembro deste mesmo ano, o que acaba desmobilizando as discussões e 

deixando o Documento Referência com pontos de desatualização, dado o intervalo de tempo 

transcorrido após sua elaboração, durante o qual ocorreram eventos importantes, como a 

aprovação do novo Plano Nacional de Educação, de junho de 2014. 
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 A Lei de Responsabilidade da Educação Nacional ainda encontra-se em tramitação. 
16

http://www.conae2014.mec.gov.br. 
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Considerando-se a importância da existência de políticas de Estado voltadas para a 

formação continuada de professores, outro documento que merece destaque nessa discussão e 

que ainda se encontra em um cenário instável de votações é o Plano Nacional de Educação 

(PNE). É sobre suas versões e seus desdobramentos que trataremos a seguir. 

 

1.4 Comparando as versões do PNE – Metas sobre formação docente
17

 

 

Após mais de três anos tramitando no Congresso Nacional, o PL nº 8.035/2010, que 

estabelece o Plano Nacional de Educação e dá outras providências, sofreu diversas 

modificações desde sua versão original, apresentada pelo Poder Executivo em dezembro de 

2010. No total foram duas mil novecentas e dezesseis (2.916) emendas ao projeto. A Câmara 

dos Deputados concluiu a votação do PL nº 8.035/2010 no dia 03 de junho de 2014, quando o 

projeto seguiu para a sanção presidencial, que aconteceu, sem vetos, no dia 25 de junho de 

2014. No Diário Oficial da União do dia 26 de junho de 2014, foi publicada a Lei nº 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 

Apesar da aprovação, o texto do PL ainda gera discussões dentro da comunidade 

educacional em determinados pontos. Um deles é o parágrafo 4º do Art. 5º, que acabou por 

abrir mão do financiamento público exclusivamente para a educação pública, ou seja, haverá 

repasses de verbas públicas para entidades privadas de educação, conforme o texto aprovado 

pelo Senado. O outro ponto nevrálgico desta discussão é a estratégia 7.36, proposta pelo 

Senado e incorporada pela Câmara e presente na versão sancionada, que põe em pauta a 

questão da meritocracia, ao vincular o mérito dos professores ao desempenho dos alunos nos 

instrumentos de avaliação em massa propostos pelo governo – como os relacionados ao 

IDEB. 

Muita discussão aconteceu durante todo esse período. A participação da sociedade 

civil organizada no processo de elaboração desse plano estava sendo posto como uma vitória, 

tendo em vista a grande mobilização social alcançada por meio da CONAE (Conferência 

Nacional de Educação) em suas conferências municipais, regionais e estaduais que tiveram o 

PNE como centro de seus debates. O adiamento da CONAE 2014 para o final deste ano 

representou uma grande perda justamente em algo que a própria conferência preconiza: a 

participação social, que contribuiria significativamente para que o plano fosse de fato uma 

política de Estado. 
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Ver Quadro nº 03 nos Anexos deste trabalho, que compara os textos, na íntegra, das versões do Senado, da 

Câmara e a original. 
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De uma forma geral, o texto da Câmara mostra-se mais amplo e com maiores 

possibilidades de atendimento às atuais demandas da educação brasileira, sendo, por esse 

motivo, a versão defendida pela maioria das instituições educacionais. O texto do Senado 

sinalizou retrocessos diversos como, por exemplo, desobrigar a União a contribuir com os 

entes federados na consecução dos valores do CAQi (custo Aluno Qualidade Inicial). Outro 

retrocesso preocupante presente nesse texto é a não restrição da destinação de dinheiro 

público para educação pública, o que faz com que os 10% do PIB para educação possam ser 

justificados com uso de dinheiro público em instituições privadas como em programas do tipo 

FIES e PROUNI. Tal versão acaba por eximir o governo federal de responsabilidades de 

cunho financeiro, ou seja, desresponsabiliza-o exatamente do comprometimento necessário 

para a consecução das metas. 

Ao analisar as diferenças e aproximações dos textos das três versões do PNE, no que 

tange à formação e em especial à formação continuada de professores, podemos destacar 

alguns pontos mais relevantes. Tendo em vista que as metas que abordam de forma mais 

específica e direta a questão da formação docente são as de número 15 e 16, serão estas o 

nosso foco de análise. 

No enunciado da meta 15, a proposta indica o regime de colaboração entre os entes 

federados nas três versões. A principal diferença entre as três versões é que a original propõe 

formação apenas para professores da educação básica, desconsiderando os demais 

profissionais da educação, que por sua vez são contemplados nas outras duas versões. Mesmo 

contemplando os profissionais da educação como um todo, há uma diferença que chama a 

atenção nos textos apresentados pela Câmara e pelo Senado. Ambos são mais detalhados do 

que a versão original, pois vão além de estabelecer a apenas a formação específica de nível 

superior e apenas para professores, mas propõem uma política nacional de formação e 

valorização dos profissionais da educação – no caso do texto da Câmara – e uma política 

nacional de formação dos profissionais da educação – no caso do Senado. Ao mesmo tempo 

em que o título da política proposta pela Câmara torna-se mais amplo que o da política do 

Senado, este destaca, ainda no enunciado da meta 15, a necessidade de assegurar a esses 

profissionais da educação
18

 uma formação continuada em nível superior de graduação e pós-

                                                             
18

O enunciado da meta 15 da versão do Senado explicita quais são os profissionais da educação aos quais ela se 

refere. O texto referencia os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394 de 1996, que reproduzimos a 

seguir, na íntegra: “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores habilitados em nível 

médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores 

em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 

supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 
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graduação, gratuita e na respectiva área de atuação, o que não aparece no enunciado dessa 

mesma meta no texto da Câmara. Vale ressaltar que o fato de a versão original se limitar à 

formação de professores, em detrimento dos demais profissionais da educação, se repete em 

vários momentos no texto de suas estratégias, o que já as faz diferentes em diversos 

momentos das estratégias das outras duas versões. 

Contemplada por estratégias que devem auxiliar em sua consecução, a meta 15 da 

versão original possui dez delas, enquanto que as versões da Câmara e do Senado possuem 

onze e quatorze estratégias, respectivamente. Um termo que acabou ficando para trás na 

redação da estratégia 15.3 representa uma diferença significativa no que ela propõe. Na versão 

original havia a proposta de ampliação de programa permanente de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura, com o objetivo de incentivar a formação 

de profissionais do magistério para que estes pudessem atuar na educação básica pública. As 

duas versões que a seguiram mantiveram a proposta de ampliação deste tipo de programa, 

mas com o objetivo de aprimorar a formação de profissionais para atuarem no magistério da 

Educação Básica como um todo, uma ampliação que compromete a exclusividade de fomento 

da formação docente voltada exclusivamente para a educação pública, presente na proposta 

original. 

A formação continuada propriamente dita é abordada em duas estratégias (15.4 e 

15.11) da meta 15. Na estratégia 15.4, não houve muitas mudanças da versão original até 

aquela proposta pelo Senado. Nas três versões há a proposição de consolidação da plataforma 

eletrônica para organizar a oferta e as matrículas tanto em cursos de formação inicial quanto 

continuada, com a já citada diferença de que o texto original focava apenas na formação 

inicial e continuada de professores, enquanto os outros dois a ampliaram para os profissionais 

da educação em geral. Outra diferenciação relevante está presente no texto do Senado, que é o 

único que propõe ampliação de tal plataforma, indo além da consolidação já comentada. As 

três versões preveem que essa plataforma sirva também para divulgação e atualização de 

currículos dos professores/docentes – versões original e da Câmara – e dos currículos dos 

profissionais de educação – versão do Senado. 

A segunda estratégia que aborda a temática da formação continuada é a de número 

15.11, que consta apenas nas versões da Câmara e do Senado, uma vez que a versão original 

propunha apenas dez estratégias para a meta 15. Neste caso propõe-se a implantação de 

política nacional de formação continuada para os profissionais da educação de outros 

                                                                                                                                                                                              
áreas; III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica 

ou afim” (BRASIL, 1996). 



54 

segmentos que não os do magistério. Justifica-se a proposição de tal estratégia nas duas 

versões mais recentes e sua ausência na versão original exatamente pelo fato de que o texto do 

governo federal previa formação específica apenas para professores da Educação Básica, 

enquanto os outros dois textos ampliaram o campo de alcance da meta 15 ao proporem 

política nacional de formação – e valorização, no caso da versão da Câmara – dos 

profissionais da educação. Tal estratégia não sofreu mudanças significativas do texto da 

Câmara para a versão do Senado
19

. 

Na versão final, sancionada em 25/06/2014, a redação da meta 15 foi um misto dos 

textos do Senado e Câmara: 

 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, no prazo de 1(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 

do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam (BRASIL, 2014). 

 

Ou seja, assegurar a formação continuada de forma explícita, em nível de graduação e 

pós-graduação, como constava no enunciado da meta no texto do Senado, acabou não sendo 

uma possibilidade considerada na versão final publicada enquanto Lei nº 13.005/2014. Em 

contrapartida, manteve-se a previsão de uma política nacional de formação voltada para os 

profissionais da educação como um todo, e não apenas para os professores, embora o trecho 

final do enunciado da meta assegure formação específica de nível superior – licenciatura – 

apenas para os docentes. 

A versão final conta com treze estratégias vinculadas à meta 15, sendo que as 

estratégias de número 15.2; 15.3; 15.5; 15.7; 15.9 e 15.11 já possuíam mesma redação tanto 

no texto do Senado quanto no texto da Câmara, permanecendo com o mesmo conteúdo. As 

estratégias que mantiveram a redação da versão da Câmara são as de número 15.1 e 15.10, 

enquanto as estratégias 15.4; 15.6; 15.8; 15.12 mantiveram a mesma redação da versão do 

Senado. A estratégia 15.13 da versão final possui a mesma redação da estratégia 15.14 da 

versão do Senado, uma vez que a estratégia 15.13 da versão do Senado foi suprimida do texto 

final. 
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Durante todo o texto da versão da Câmara houve a distinção de gênero nos termos que se referiam a seres 

humanos; como o(a) aluno(a), os(as) profissionais da educação e os(as) acadêmicos(as), por exemplo. Sempre 

houve a presença, entre parênteses, da variação, no feminino, dos artigos, substantivos e/ou adjetivos escritos 

no masculino. No caso da estratégia 15.11, esta foi a única distinção em relação ao texto do Senado. O mesmo 

também ocorre nas estratégias de número 15.11; 16.2; 16.4; 16.5 e 16.6. 
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No que concerne especificamente à formação continuada, as estratégias 15.4 e 15.11 

discutidas em parágrafos anteriores não sofreram alterações significativas. A 15.4 assumiu a 

redação proposta pelo Senado, onde a há a previsão de consolidação e ampliação de 

plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e 

continuada direcionados aos profissionais da educação. Além disso, ela também prevê que 

esta plataforma possa servir para divulgação e atualização dos currículos eletrônicos destes 

profissionais. Já a meta 15.11 possuía conteúdo igual nas versões Câmara e Senado e não 

sofreu alterações na versão final. 

A segunda meta que trata da formação continuada é a de número 16, também presente 

– com algumas diferenças – nas três versões do PNE. Todas as três versões propõem que, 

dentro do prazo de vigência do PNE, cinquenta por cento dos professores da educação básica 

estejam formados em nível de pós-graduação, garantindo formação continuada a todos os 

professores, na versão original, e a todos profissionais da educação básica, nas duas outras 

versões. A diferença é que no texto original e na versão do Senado há a especificação de que 

essa formação aconteça por meio de pós-graduação lato ou stricto sensu; tal distinção não 

consta no texto da Câmara.  Tal meta possuía cinco estratégias na versão do governo federal e 

seis nas versões Câmara e Senado. A primeira estratégia manteve sua redação idêntica em 

todas as três versões, e propôs que, em regime de colaboração, seja realizado o planejamento 

estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada que deverá fomentar 

as ofertas por parte de instituições públicas de educação superior, com organicidade e de 

forma articulada às políticas de formação dos entes federados. A estratégia de número 16.2 

prevê, nas duas versões mais recentes, a consolidação de política nacional de formação de 

professores da educação básica, sendo esta uma diferenciação do previsto no texto original, 

que previa um sistema nacional de formação de professores, sem especificar o nível da 

educação em que esses professores estariam atuando. 

Nas duas estratégias que seguem (16.3 e 16.4) não houve mudanças significativas de 

um texto para outro. O conteúdo da terceira estratégia desta meta está relacionado com a 

expansão do programa de composição de acervo de obras – didáticas, paradidáticas, de 

literatura e de dicionários – e do programa específico de acesso a bens culturais a serem 

disponibilizados para os professores da Educação Básica pública, com o intuito de favorecer a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação. A diferença mais 

relevante está no fato de que o texto do Senado inclui obras e materiais produzidos em Libras 

e Braille na composição de tais acervos. Já a quarta estratégia prevê a ampliação e 



56 

consolidação do portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores
20

 ao disponibilizar 

gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares. 

A partir da estratégia de número 16.5 as mudanças mais relevantes aparecem. A 

começar pelo fato de que o texto desta estratégia, em sua versão original, inexiste nas duas 

versões que a seguiram. Na versão enviada pelo Executivo, esta estratégia apontava para a 

previsão de licenças para qualificação profissional em nível de pós-graduação srticto sensu 

nos planos de carreira dos profissionais da educação dos estados, Distrito Federal e 

municípios. 

Vale ressaltar que, no caso do município de Anápolis, objeto de nosso estudo, já existe 

a Lei Complementar nº 211/2009, que estabelece o Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal, cujo art. 4º, inciso II, assegura aos servidores 

públicos municipais do magistério aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim (ANÁPOLIS, 2009). O art. 100 da referida 

lei trata especificamente da licença para aprimoramento profissional, a ser concedida sem 

prejuízo da remuneração, para que o professor possa frequentar curso de pós-graduação 

stricto sensu em Educação e áreas afins com aplicabilidade nos níveis de ensino ofertados 

pelo poder público municipal. Tal artigo delimita os quesitos necessários para a concessão da 

licença ao professor, que deve comprovar sua inscrição ou aprovação em processo seletivo; 

ter ao menos três anos de docência no magistério público municipal e explicitar o título de 

habilitação específica no pedido de licença. Além disso, o professor precisa se comprometer, 

por escrito, a apresentar declaração de frequência a cada três meses e a retornar ao magistério 

municipal após o término do curso, onde deve permanecer por no mínimo cinco anos ou 

restituir – com atualização monetária – vencimentos e vantagens percebidos durante o período 

em que esteve afastado. Ao término do curso, o professor deverá apresentar um projeto com o 

objetivo de repassar e compartilhar com os demais professores da RMEA os conhecimentos 

adquiridos com seus estudos (ANÁPOLIS, 2009). 

A quinta estratégia da meta 16, nos planos propostos pela Câmara e pelo Senado, 

propõe a ampliação da oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e 

demais profissionais da educação básica, mas sem especificar o tipo de curso – lato sensu ou 

stricto sensu. A sexta estratégia, presente apenas nessas duas últimas versões, defende o 

fortalecimento da formação dos professores das escolas públicas de Educação Básica, por 

meio do desenvolvimento das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura, além da instituição 
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As versões da Câmara e do Senado preveem que tais professores sejam da Educação Básica, limitação esta que 

inexistia na versão original do Executivo. 
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de um programa nacional com o intuito de disponibilizar recursos para que o magistério 

público possa ter acesso aos bens culturais. Tal estratégia não sofreu quaisquer mudanças da 

versão da Câmara para a do Senado além da já mencionada distinção de gênero sempre 

presente no texto da primeira. 

A versão final do PNE traz a meta 16 com o conteúdo idêntico ao proposto pela 

Câmara, de acordo com o texto da Lei nº 13.005/2014: 

 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) 

os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino (BRASIL, 2014). 

 

Com a adoção do texto da Câmara, a explicitação da pós-graduação stricto ou lato 

sensu foi suprimida, mas esta foi a única alteração que ocorreu, quando se compara essa meta 

nos textos dessa Casa e do Senado, e que também permaneceu na versão final da lei que 

aprovou o PNE, que conta com seis estratégias vinculadas a essa meta. A primeira e a 

segunda estratégias já possuíam redação igual nas versões Câmara e Senado, e assim 

permaneceram na versão final. A quarta, a quinta e a sexta estratégias assumiram a redação 

sugerida pela Câmara – cujos conteúdos são semelhantes aos do Senado, contando apenas 

com variações de gênero –, e a terceira adotou o texto do Senado, que também não 

demonstrava grande distorção do proposto pela Câmara, conforme explicitado anteriormente. 

Sendo assim, a meta 16, bem como suas estratégias, não sofreram mudanças significativas no 

processo de aprovação do PNE. 

Em suma, ao analisar a forma como a temática da formação continuada vem sendo 

tratada nas versões de um plano nacional de educação para nosso país, percebemos que dentre 

as alterações realizadas, as de maior relevância foram: a inclusão dos demais profissionais de 

educação, e não só os professores, em uma política nacional de formação – tanto na versão da 

Câmara quanto do Senado e também na final, da Lei nº 13.005/2014 –; a exclusão do texto 

que fazia referência à previsão de licença para qualificação profissional stricto sensu – 

presente apenas na versão original – e, por fim, a inclusão do texto que preconiza a ampliação 

da oferta de bolsas de estudo para professores em cursos de pós-graduação – presente nas 

versões Câmara, Senado e final. 

É inegável a importância de um plano de Estado que oriente as ações no campo 

educacional, e consequentemente a formação continuada de professores. Percebem-se ações 
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por parte de diversos municípios e/ou estados, mas ainda sem a organicidade e alinhamento 

que um plano nacional de educação poderá oferecer. 
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II COMPETÊNCIAS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Nosso objetivo principal com este capítulo é discutir os conceitos de competências 

adotados por diferentes estudiosos da área, bem como a relação entre estes conceitos e a 

noção de qualificação profissional, bem como a relação destes com a formação continuada de 

professores. Além disso, abordaremos a presença e importância dada à noção de competências 

nos documentos que norteiam as políticas públicas de formação continuada docente em 

âmbito federal, em especial nas DCN. 

Iniciemos nossa discussão pela origem da noção de competências. Diversos autores 

(Campos, 2002; Soares, 2006; Balzan, 2010) afirmam que ela ocorre em primeira instância no 

campo do trabalho – trabalho stricto sensu, gerador de mais-valia – e acabam sendo adotadas 

no Brasil, na década de 1990, com certo entusiasmo e otimismo, pela área educacional. 

Ferretti (2004) atribui esta origem ao campo econômico e encontra explicação para a 

apropriação pela área educacional no fato de esta área estar ligada – direta ou indiretamente – 

à formação profissional que, por sua vez, é fator central tanto para a noção de competência 

quanto para a de qualificação. Este último autor também destaca o diálogo deste termo com a 

sociologia do trabalho, tendo em vista as alterações na forma de produzir e organizar a 

produção. 

No campo do trabalho docente propriamente dito, a noção de competências se faz 

presente à medida que os pesquisadores se veem em um cenário onde é necessário avançar 

seus estudos, tendo em vista as profundas alterações em âmbito social e econômico, ocorridas 

na década de 1990. Ao buscarem melhor entendimento acerca dos desdobramentos de ordem 

neoliberal; como o desemprego estrutural, por exemplo; estes pesquisadores se deparam com 

a noção de competências, então em destaque no campo empresarial como a “face ‘moderna’ 

da gestão da força de trabalho” (ALVES, 2010, p. 169). 

Tais pesquisadores imprimem diferentes opiniões acerca desta temática, gerando 

posicionamentos distintos no processo de aceitação da noção de competências; como 

destacado por Alves (2010), ao afirmar que alguns destes estudiosos conceberam-na como um 

avanço, endossando-a em seus estudos, enquanto que, por outro lado, pesquisadores 

embasados em uma tradição crítica enxergavam esta noção com bastantes ressalvas, 

afirmando-a como uma forma de aumento da exploração capitalista. No que tange aos 

documentos oficiais do governo federal brasileiro, estes são permeados pela noção de 
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competência, o que norteia a formação docente em nosso país, em especial no documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores em Nível Superior (DCN). 

É interessante notar que esta dualidade ainda se faz presente na discussão sobre o tema 

da noção de competências, tendo em vista a inexistência de um consenso entre os estudiosos 

da área de educação. Mas é preciso destacar que há outras ponderações e discussões que, na 

busca pela apreensão da contradição do fenômeno das competências, vão além das opiniões 

polarizadas dos que concebem positivamente as competências no campo educacional e 

daqueles que as veem com ressalvas críticas. Baseado em estudiosos que analisam a noção de 

competências, Alves (2010) sistematiza três modos de se conceber esta noção: “um novo e 

adequado modelo de gestão e formação” (p. 170) onde se avalia as competências e se forma, 

por elas, “mistificação e aumento do controle sobre os trabalhadores” (p. 172), onde as 

competências são vistas como limitadoras e disciplinadoras, e um terceiro modo, que 

“observa criticamente as ambiguidades e tensões provocadas” pela emergência da noção de 

competências (p. 175), estabelecendo uma análise mais matizada, na tentativa de um olhar 

menos categórico e mais dialético. 

Para isso, o autor faz referência a Mello (2005) como grande influência no debate a 

favor da formação de professores baseada no modelo das competências, que se enquadra no 

primeiro modo destacado por Alves (2010); faz referência também a Freitas (2002a), Soares 

(2006) e Campos (2002), como estudiosas que se enquadram no modo de se conceber a noção 

de competências como mistificação colaboradora do aumento do controle capitalista, e por 

fim referencia Ramos (2002) e Rios (2006) como estudiosas que estabelecem um diálogo 

entre as contradições e possibilidades do tema “noção de competências”. Para compreender 

melhor a relação da noção de competências e da qualificação profissional com a formação 

continuada de professores, faz-se necessário detalhar as concepções teóricas que norteiam as 

ações deste tipo de formação docente. Há uma variedade de conceitos e interpretações que 

precisam ser analisadas para melhor apreensão dessa relação. 

 

2.1 Concepções teóricas de formação continuada 

 

Em vários momentos e em diversas situações e discursos na área da educação, 

percebemos o uso de diferentes termos para fazer referência aos processos de atualização e/ou 

formação pelos quais os professores passam após a graduação. Marin (1995) faz um apanhado 

dos sete termos que mais são – ou já foram – usados para tal finalidade e discute sobre o 
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conceito que cada um deles carrega consigo e afirma que tais conceitos embasam decisões e 

ações propostas neste campo da educação. 

Reciclagem é um dos termos abordados nesse estudo, e Marin (1995, p. 14) o 

relaciona com o conceito de “atualização pedagógica, cultural para se obter melhores 

resultados”, mas já destaca certo comprometimento ao usar o termo reciclagem, tendo em 

vista a concepção proveniente do senso comum, que o interliga com a necessidade de haver 

alterações radicais e até mesmo destruição para que aconteça nova forma ou se atribua nova 

funcionalidade. Tal processo de modificação extrema é mais adequado a objetos e materiais, 

não podendo ser usado para pessoas ou, principalmente, profissionais. A autora ainda relata a 

proposição e execução de cursos descontextualizados e de curta duração, além de palestras e 

encontros esporádicos, como os resultados da adoção deste termo no campo da formação 

docente (MARIN, 1995). 

O termo treinamento foi definido pela autora como o processo de tornar uma pessoa 

apta/capaz de executar certa tarefa, cujo foco principal está na modelagem dos 

comportamentos e não depende da manifestação da inteligência, mas sim de automatismos. 

Mas ela faz um alerta sobre o fato de que a metáfora dos moldes é incompatível com a 

atividade educativa, justamente por adotar um modelo pré-fixado que não se altera durante 

todo o processo, apontando para uma inadequação de tal procedimento para com a natureza 

humana, uma vez que o processo educativo deve poder ser modificado e reestruturado durante 

seu desenvolvimento. Marin (1995) aponta uma possibilidade de aplicação de tal termo no 

âmbito escolar quando se trata da formação continuada na área da educação física, pois ela 

abarca a necessidade de treinamentos e de alguns automatismos. Em contrapartida, tratando-

se do universo dos profissionais da educação como um todo, “há inadequação em tratarmos os 

processos de educação continuada como treinamentos quando desencadearem apenas ações 

com finalidades meramente mecânicas [...] distantes das manifestações inteligentes, pois não 

estamos modelando comportamentos [...] estamos educando pessoas” (MARIN, 1995, p. 15). 

Marin (1995) relaciona o termo aperfeiçoamento ao ato de se completar ou acabar 

com perfeição o que se encontrava incompleto, ao mesmo tempo em que sinaliza a 

inadequação deste termo no contexto da educação e de seus atores, uma vez que não se pode 

pensar no processo educativo como um conjunto de ações que possa tornar alguém perfeito, 

concluído. Ela completa seu pensamento afirmando que é possível pensar em 

aperfeiçoamento desde que seja no sentido de corrigir falhas, buscando maior grau de 

instrução, mas mesmo assim priorizando mais alguns saberes em detrimento de outros, 

mantendo foco em determinado objetivo (MARIN, 1995). 
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O termo capacitação é definido por Marin (1995) sob duas vertentes, sendo a primeira 

relacionada a tornar capaz, habilitar, e a segunda ao ato de convencer/persuadir. Tal termo se 

adapta mais à ideia de formação continuada quando adotado sob a perspectiva da primeira 

vertente. Nela, há a “ruptura com as concepções genéticas ou inatistas da atividade educativa, 

segundo as quais a dedicação ao magistério se deve ao dom inato, ou, então, à semelhança de 

sacerdócio” (MARIN, 1995, p. 17), o que torna muito possível o ato de se adotar a 

capacitação como um conceito que represente ações para obter níveis mais elevados de 

profissionalidade. Já a segunda vertente não dialoga com formação continuada de professores, 

uma vez que, para que haja profissionalidade crescente, o caminho trilhado deve ser 

exatamente oposto ao da persuasão e do convencimento. 

Aproximando-nos dos termos mais empregados atualmente, deparamo-nos com 

educação continuada e formação continuada que, de acordo com Marin (1995) podem ser 

agrupados por causa da grande similaridade que há entre eles, justamente pelo fato de fazerem 

parte de um eixo de formação continuada de professores onde a centralidade do processo está 

no conhecimento. 

A autora defende a adoção deste(s) termo(s) para representar as ações de formação 

durante a carreira docente, uma vez que eles permitem um uso mais amplo, rico e potencial, 

tendo em vista a possibilidade de incorporar/agrupar consigo as noções de treinamento, 

capacitação e aperfeiçoamento; dependendo da perspectiva, da especificidade do objetivo ou 

dos pontos a serem focados no processo educativo. Tal adoção permite uma visão menos 

fragmentada e polarizadora e mais inclusiva. “O uso do termo educação continuada tem a 

significação fundamental do conceito de que a educação consiste em auxiliar profissionais a 

participar ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos 

saberes de sua profissão” (MARIN, 1995, p. 19). 

Encontramos a percepção de tal pensamento em certas definições dos professores da 

Rmea sobre formação continuada, e isso mostra que, em certa medida, há um entendimento da 

noção deste tipo de formação que dialoga com nosso referencial. Faremos uma relação destes 

termos com as definições de formação continuada registradas pelos professores em nossa 

pesquisa, para esboçarmos em que medida estes termos ainda se fazem presentes no atual 

cenário educacional. 
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2.2 Competências: diversidade de conceitos e interpretações no campo educacional 

 

As “competências” carregam consigo uma diversidade conceitual significativa, 

variando de acordo com a fundamentação teórica e com a forma como determinado 

pesquisador a percebe. Focando na educação, as “competências” são vistas por Freitas (2002a, 

2002b) como uma concepção de trabalho educativo centrado na eficiência e produtividade, 

como conceito nuclear nos processos de formação de professores e ainda como referência 

para todas as formas de avaliação dos cursos que promovem esta formação em nível superior 

pelas DCN (BRASIL, 2002). Elas são percebidas ainda, por Campos (2002), como um 

conjunto cada vez maior de ações e comportamentos necessários ao trabalho, que se divide 

em competências sociais – liderança, organização, trabalho em grupo, relacionamentos sociais 

– e competências pessoais, próprias do indivíduo – criatividade, responsabilidade, 

comprometimento. Um “conjunto de saberes e fazeres de boa qualidade” é a definição 

atribuída ao termo por Rios (2010, p. 160). 

A diversidade de conceituações para o termo “competência” é ressaltada por Ramos 

(2009), que destaca como uma das mais utilizadas a definição de Tanguy e Ropé (1997), que 

consideram o termo em questão como um conjunto de conhecimentos, atributos, capacidades 

e habilidades que capacitam o sujeito para o debate, a consulta, a decisão de tudo o que diz 

respeito a um ofício. Nesta conceituação, supõem-se conhecimentos teóricos fundamentados, 

acompanhados das qualidades e da capacidade que permitem executar as decisões sugeridas. 

É interessante perceber nesta definição a presença concomitante da percepção prática que 

reveste o termo “competência”, remetendo à performance do trabalhador durante a ação em si, 

bem como a relevância dada aos conhecimentos teóricos como embasamento de tal ação. É 

uma abordagem dialética, onde o caráter social e pessoal dialoga com o conceitual. 

É notável a forma como o termo “competências”, de tanto ser utilizado em diversas 

circunstâncias e cenários, tornou-se comum nos discursos, mas como bem destaca Rios 

(2010), ainda há a necessidade de se esclarecer alguns pontos para que se observe de forma 

mais transparente as aproximações ou discrepâncias geradas pela admissão deste termo em 

diversos âmbitos. Seguindo esse pensamento dialógico e observando os tensionamentos 

provocados pela inserção da noção de competências no trabalho e consequentemente no meio 

educacional, Rios (2006) a conceitua como o conhecimento de como se fazer bem feito o que 

é dever do indivíduo, e ressalta que a competência não é adquirida em definitivo, “pois vamos 

nos tornando competentes” (p. 90, grifos da autora). 
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A competência é encarada como um conjunto de características que indicam o trabalho 

de boa qualidade (RIOS, 2010). Além disso, em outro momento, a autora argumenta que tanto 

o termo “competência” quanto o termo “qualidade” passam a trazer consigo a marca da 

ideologia neoliberal, uma vez que o modelo de prática imposto ao trabalhador é aquele que 

satisfaz a exploração capitalista. Esta concepção é posta como fundamento de uma tendência 

tecnicista de formação, o que a faz nos convidar a refletir se, devido a essa configuração 

atribuída à noção de competência, pronunciá-la seria um pecado, pelo viés de “propriedade do 

tecnicismo” que assume. A autora destaca ainda o poder de exclusão que essa lógica traz 

consigo, uma vez que “[...] a competência se reveste de um caráter ideológico, que tem o 

papel de dissimular a existência da dominação na sociedade dividida e hierarquizada em que 

vivemos” (RIOS, 2010, p. 155). 

Por outro lado, a autora manifesta um caráter positivo que a noção de competências 

pode assumir no contexto educacional, na medida em que esta noção procura trazer 

dinamicidade à ação educadora, ao se dirigir para uma ativação de saberes (RIOS, 2010). A 

autora evidencia os possíveis prós e contras desta noção; expondo a possibilidade do 

dinamismo no processo educacional, ao se desenvolver competências, concomitante a um 

modelo de prática cujos resultados satisfazem a exploração capitalista. 

A discussão acerca da conceituação da temática das competências é aprofundada por 

Rios (2010) ao afirmar que, apesar de este termo ser usado com mais frequência em sua forma 

plural, a autora tem buscado utilizá-lo no singular. Agindo assim, ela pretende que o termo em 

questão designe “uma totalidade que abrigue em seu interior uma pluralidade de 

propriedades, um conjunto de qualidades de caráter positivos presentes na prática 

profissional, identificadoras de um trabalho de boa qualidade” (p. 158, grifos da autora). 

De toda análise feita das produções de Rios acerca das competências, é notável o 

destaque que é dado por ela à ética enquanto “dimensão fundante da competência” (RIOS, 

2010, p. 150;159, grifos da autora) e à necessidade de se constatar a quais elementos se faz 

referência quando se fala em competências. 

 

[...] não se trata de estabelecer uma “briga” semântica, uma “guerra de palavras”. O 

debate terá significado se a partir dele pudermos olhar de maneira crítica os 

fenômenos, as práticas, para intervir, transformar e fazê-los ir ao encontro da 

sociedade mais democrática e mais justa de que necessitamos e a que temos direito 

(RIOS, 2010, p. 165). 

 

Conforme dito anteriormente, Rios (2010) destaca bem a centralidade e a importância 

da dimensão ética que compõe as competências profissionais. Junto a esta dimensão – que 
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visa uma ação fundada no respeito, na solidariedade e na justiça em prol do bem coletivo – ela 

aponta outras três dimensões, com o intuito de explicitar a que qualidade a autora se refere 

quando a relaciona com o termo competência, definido como um conjunto de qualidades 

positivas da prática profissional que identificam um trabalho de boa qualidade. São elas: 

dimensão técnica, relativa ao domínio dos conteúdos e técnicas; dimensão estética, relativa às 

relações do trabalho e à sensibilidade e sua perspectiva criadora, e a dimensão política, que 

diz respeito ao exercício de direitos e deveres e à participação consciente na construção 

coletiva da sociedade. 

A coletividade, o bem comum/coletivo, o aspecto relacional do trabalho e a 

importância da qualificação coletiva ganham centralidade nos estudos de Rios (2006, 2010), 

que por sua vez, inspiraram e nortearam nossos estudos teóricos e pesquisa empírica. Além 

disso, as dimensões recém-citadas se articulam e conduzem à definição de “competência 

como conjunto de saberes e fazeres de boa qualidade”, [posição sobre a qual também nos 

apoiamos para a elaboração de nosso trabalho] (RIOS, 2010, p. 160, grifos da autora). 

Uma vez conceituados os termos “competência/competências”, fechamos mais nosso 

foco no campo educacional e em especial na formação docente. A lógica das competências 

ganha centralidade no processo formativo dos professores e este processo traz consigo 

consequências diversas. É sobre estes desdobramentos que falaremos a seguir, considerando 

fatores do mundo do trabalho educacional, dentre eles a ascensão da “dimensão do trabalho 

pedagógico como categoria definidora da própria prática”, levando a aquisição de 

competência a ocupar um lugar de centralidade no processo de formação de professores 

(CAMPOS, 2002, p. 9). Outro aspecto que se faz novo é o fato de que, apesar de sempre ser 

uma atividade relacionada a imprevistos e à gestão deles, é novidade o fato de a capacidade de 

lidar com estes imprevistos por parte do professor passar a ser um compromisso por 

resultados normatizado por lei. Em suma, a formação docente está fortemente ligada ao 

desenvolvimento de competências, que, por sua vez, encontra-se imbricada a esta “lógica do 

imprevisto” (CAMPOS, 2002, p. 9). 

É fato que não existe um consenso entre pesquisadores da área da educação no que 

tange o conceito da noção das competências e sua aplicação no contexto educacional. No 

entanto, é possível fazer distinção entre diferentes posturas acerca desta temática. Para tanto, 

iniciaremos nossa análise citando Mello (2000) como uma estudiosa que defende ativamente a 

aplicação da noção de competências no campo educacional. 

Guiomar exerceu grande influência nos debates acerca da formação docente no 

Ministério da Educação, estando presente nas discussões de elaboração das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para formação de professores de Educação Básica (DCN), enquanto 

conselheira do Conselho Nacional de Educação. Fazendo referência ao documento das DCN, 

Mello (2000) é bem taxativa ao afirmar que a reforma que era então desenvolvida no país 

exigia um novo professor, que até então não havia sido formado pensando nas novas 

competências exigidas em virtude das inovações tecnológicas, por exemplo. 

A autora elenca onze competências que ela julga serem as necessárias para uma 

atuação docente que zele pela aprendizagem do aluno, visando uma transformação em sua 

relação com o saber e sua forma de ensinar. Algumas destas competências envolvem o 

trabalho com problemas e simulações de situações, o que, segundo Campos (2002, p. 9), 

enfatiza “como” se ensina em sobreposição a “o que se ensina” ou “porque se ensina”, o que 

evidencia o caráter pragmático impresso na formação de professores que assume esse viés. 

O lema “aprender a aprender” também é visto com bons olhos por Mello (2000), ao 

afirmar que continuar aprendendo durante toda a vida profissional é uma competência 

solicitada aos alunos e a todos os profissionais envolvidos no processo educativo e no mundo 

do trabalho como um todo. Esta visão de Mello (2000) também recebe críticas, desta vez de 

Soares (2006, p. 8): 

 

[...] a defesa do lema ‘aprender a aprender’ vem atrelada à desvalorização da 

transmissão do saber objetivo, eximindo a escola de sua função social na 

transmissão desse saber e contribuindo para a descaracterização do papel do 

professor como o responsável pelo ato, intencional, de ensinar. 

 

No lado oposto da linha de pensamento de Mello (2000), deparamo-nos com autores 

que encaram a noção de competências como um processo de alienação do sujeito, colocando-

o à mercê das demandas do capitalismo para que a educação se adapte às mudanças por ele 

geradas. Freitas (2002a, 2002b), Soares (2006) e Campos (2002) são exemplos de 

pesquisadoras que partilham desta postura face à noção de competências. 

É bem explícita a reflexão das competências como eixo norteador e orientador da 

reforma educacional no campo da formação de professores por estas autoras. A própria 

resolução que normatiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

de Educação Básica traz a competência como um de seus princípios norteadores, posta como 

“eixo central” e “concepção nuclear na orientação do curso”, relacionando-as com a avaliação 

do processo formativo (BRASIL, 2002). 

Além dessa consonância, as autoras supracitadas partilham da ideia de precarização e 

aligeiramento da formação docente frente à noção de competências. Seguindo esta linha de 
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pensamento, três tendências são elencadas como atuais no campo do trabalho e formação 

docente: o empobrecimento da noção de conhecimento, excessiva valorização da prática e 

exaltação da noção de competências. Ao analisarmos estas três tendências, chegamos à 

conclusão de que elas estão diretamente relacionadas entre si, intimamente interligadas, 

fazendo com que a formação e o trabalho docente estejam restritos ao pragmatismo e ao 

empirismo (SOARES, 2006, p. 1). 

Indo além, em sintonia com Soares (2006, p. 6), é possível afirmar que nesta esteira da 

lógica das competências “a (de) formação dos professores, sua (des)qualificação, está 

intimamente relacionada à baixa qualidade da educação que se oferta à maioria da população 

brasileira”, tendo em vista a perda progressiva da capacidade de decisão e controle do 

resultado do trabalho docente por parte do próprio professor. Tanto o futuro do professor 

quanto da educação é posto em um contexto de documentos preditivos e prescritivos com a 

marca de políticas neoliberais e de direcionamentos de agências multilaterais como UNESCO 

e Banco Mundial, mantendo sempre em mente a tentativa de adequação da escola e da 

educação às demandas do capital. 

Soares (2006) destaca alguns pontos que convergem para a ratificação de uma 

formação docente aligeirada, privada de valorização do conhecimento lato sensu e que limita 

a compreensão da totalidade das relações sociais nas quais estamos imbricados. Dentre estes 

pontos está a priorização do método – no processo de formação docente – em detrimento do 

conteúdo, do conhecimento, dicotomizando a relação inseparável “conteúdo/forma, [com] 

uma supervalorização do método” (p. 9). Além disso, a autora também afirma que a formação 

baseada nas competências objetiva formar um “profissional tecnicamente competente, mas 

politicamente inoperante, disciplinado, adaptado” e completa seu pensamento com a fala de 

que um professor que passa por essa linha de formação fica restrito ao “como” ensinar em 

detrimento “do que ensinar” (p. 10). 

Ao fragilizar, aligeirar e esvaziar a formação docente; é retirada dos cidadãos que 

frequentam a escola a possibilidade de enxergarem o mundo além do restrito rol de 

conhecimentos estabelecido pela sociedade capitalista. Um professor que não tem uma boa 

formação não consegue contribuir de forma efetiva na luta por “um projeto contra-

hegemônico de sociedade”, e acaba colaborando com a manutenção da ordem neoliberal 

(SOARES, 2006, p. 13). 

Em suma, a formação docente baseada no modelo das competências, vista por esse 

grupo de estudiosos que a concebem como um dos braços da vigorosa exploração capitalista, 

não se refere a conhecimentos disciplinares ou científicos, mas sim às performances esperadas 
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do professor. As competências são vistas como algo que se adquire em situações práticas por 

meio da centralidade e da valorização nos processos de aprendizagem e ênfase nos métodos, 

na resolução de problemas e uso de simulação de situações. Além disso, as competências são 

concebidas considerando a possibilidade de serem transferidas, principalmente no que tange 

ao ambiente onde estas são aprendidas e aquele onde elas são desenvolvidas. No caso da 

formação de professores, a simetria invertida
1
 citada no documento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Formação de Professores em nível superior é exemplo desta 

transferibilidade (CAMPOS, 2002). 

Ao expor o contraponto de concepções polarizadas por aqueles que encaram com 

otimismo a noção de competências e por aqueles que a concebem como rendição à exploração 

capitalista, é necessário matizar esse debate com percepções menos extremistas e mais 

ponderadas acerca da temática em questão. Rios (2010) desenvolve bem esse papel de avaliar 

a noção de competência sobre uma égide que consegue expor pontos relevantes, mas sem 

desconsiderar o que ela encara enquanto negatividade. 

Rios (2010) destaca a marca neoliberal que o termo competência traz consigo 

sinalizando para o trabalhador uma prática cujos resultados sirvam à exploração capitalista, de 

forma que este posicionamento se torna fundamento de uma tendência tecnicista de formação 

e acaba sendo incorporado pelo campo educacional. Nesse viés, a competência assume um 

caráter ideológico cujo papel é disfarçar a dominação de uma sociedade hierarquizada pelas 

práticas capitalistas. Mas a autora ressalta a possibilidade de se considerar as competências de 

uma forma que não seja pelo viés ideológico, ressalta a importância de se verificar quais os 

fenômenos designados pelo discurso das competências e faz referência à ética como 

“dimensão fundante” desta noção (p. 159). 

Considerando uma visão crítica na tentativa de uma abordagem mais abrangente da 

temática das competências, Rios (2010) deixa claro que sua intenção não é simplesmente se 

opor à utilização do termo “competências” e destaca a percepção destas como uma 

possibilidade de flexibilização na formação ao romper com modelos fechados de conteúdos e 

disciplinas. Neste sentido a autora imprime como “caráter positivo” da ideia de “desenvolver 

competências” a tentativa de “trazer um dinamismo à ação educadora, ao se apontar para uma 

‘mobilização de saberes’” (p. 162). 

                                                             
1
 O Parecer CNE/CP 9/2001 define a simetria invertida como sendo a possibilidade de se preparar o professor 

em ambiente similar àquele em que vai atuar, o que requer consistência entre o que é desenvolvido na 

formação e o que é dele esperado. (BRASIL, 2001). 
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Daremos continuidade à discussão deste trabalho abordando a relação que há entre a 

qualificação e a noção de competências, tendo em vista a proximidade que estes termos 

carregam consigo no nível do discurso, chegando até mesmo a serem utilizados como 

sinônimos. Na tentativa de esclarecer os distanciamentos entre estes conceitos, bem como as 

variações de concepções da qualificação, é que se faz necessário o debate que segue. 

 

2.3 Um debate sobre qualificação e noção de competências 

 

Abordar a temática da qualificação remete-nos a Georges Friedmann e Pierre Naville, 

estudiosos que são referência na sociologia do trabalho e que desenvolveram seus estudos nas 

décadas de 1940 e 1950 na França. Iniciaremos nossos registros acerca deste tema fazendo um 

paralelo entre as principais características da perspectiva de cada um desses autores. 

A qualificação, de acordo com a perspectiva substancialista de Friedmann, está 

relacionada à complexidade e à qualidade da atividade realizada e do saber necessário para 

tal. Esta perspectiva comunica-se com as demandas postas pelos avanços tecnológicos, de 

forma que o trabalhador acaba tendo que acompanhar esse movimento de mudanças, 

desenvolvendo habilidades e saberes para responder às novas demandas. Sendo assim, o que 

muda face às inovações tecnológicas é o conteúdo do trabalho propriamente dito (ALVES, 

2010). 

No modo substancialista de ver a qualificação, a atividade de trabalho é vista sob a 

ótica de seu valor absoluto, com um olhar técnico e por meio de uma análise estreita dos 

conteúdos de trabalho. Além disso, os atributos dos trabalhadores são derivados da qualidade 

e complexidade das tarefas, resultando na apreensão do trabalho a partir de si mesmo. Por 

conta destas características, esta abordagem também é chamada de essencialista (ALVES, 

2010). 

Por outro lado, a perspectiva relativista de Naville para a temática da qualificação é 

tecida de forma a incluir as mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico e seus 

reflexos no trabalho humano, mas ao contrário da visão substancialista de Friedmann, esta não 

é a única caracterização posta por Naville a esta temática. A abordagem relativista encara a 

qualificação como sendo constituída por uma multiplicidade de elementos heterogêneos, que 

a determinam em diferentes situações e contextos. A qualificação não se constitui apenas por 

seus atributos supostamente inerentes, mas também pela consideração social destes atributos: 

a forma como diferentes grupos sociais consideram uma mesma atividade de trabalho de 
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acordo com “um julgamento mais moral e político do que técnico” (NAVILLE apud ALVES, 

2010, p. 188). 

Na percepção relativista de qualificação, a relação social da atividade de trabalho 

ganha notoriedade e a qualificação é vista muito além do diploma isoladamente. Ao lado do 

saber específico, garantido pelo diploma e que é demanda de uma atividade de trabalho, há 

outros elementos compondo o quadro da qualificação: variáveis históricas, geográficas, 

culturais e os diferentes valores atribuídos a determinadas ocupações em virtude do status que 

elas carregam consigo, bem como as pressões do mercado – como, por exemplo, o fato de que 

se a quantidade de determinados profissionais no mercado aumenta, suas respectivas rendas 

individuais tendem a ser menor. 

Desta forma o caráter social da qualificação é ratificado pela exposição das duas 

esferas que compõe a dialética da percepção relativista da qualificação: a formação em 

sentido amplo e o trabalho. Apesar da importância da educação formal no processo de 

qualificação profissional, esta necessita do reconhecimento em instância social, precisa ser 

significativa no mundo do trabalho. Em outras palavras, “o reconhecimento social de um 

grupo profissional não está circunscrito pela qualidade supostamente elevada dos conteúdos 

da atividade em questão”, sendo necessário ponderar todos os desdobramentos no cenário 

“das relações de força entre capital e trabalho” (ALVES, 2010, p. 192). Fazendo referência a 

Tartuce (2002), Alves (2010, p. 192) conclui que “Em Naville, a qualificação é uma questão 

de ‘saber’ e também de ‘poder’”. 

Em suma, o conceito de qualificação está amparado sob dois sistemas: o relacionado 

ao ensino profissional – ancorado nos diplomas, que certificam o trabalhador e asseguram e 

atestam seus saberes, atributos e capacidades – e o sistema das convenções sociais/coletivas – 

que promovem hierarquização e classificação dos postos de trabalho (CAMPOS, 2002). 

Tecendo uma comparação breve acerca das duas principais percepções que abordam a 

qualificação, podemos afirmar que “a perspectiva relativista ultrapassa o escopo das análises 

presentes na perspectiva substancialista, mas ultrapassa incorporando e indo além, sendo 

assim mais ampla”, de forma que esta última oferece “a melhor potência analítica para lidar” 

com temáticas como formação e trabalho docente e a profissionalização do magistério 

(ALVES, 2010, p. 193-194). 

Ao relacionarmos a qualificação com a noção de competências, podemos citar alguns 

autores (Ramos, 2002; Campos, 2002; Soares, 2006) que compartilham da ideia do 

deslocamento/transposição do conceito de qualificação que acontece em função da noção de 

competências. Campos (2002) aponta que este deslocamento acontece em prol do conceito de 
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competências que está cada vez mais alargado em virtude do fato de este termo estar sendo 

utilizado para designar um leque cada vez maior de comportamentos e atitudes vistos como 

necessários ao trabalho: competências pessoais/individuais – responsabilidade, criatividade, 

iniciativa – agregadas às competências sociais como liderança, relacionamento social e 

trabalho em grupo. 

Ramos (2002) também posiciona o debate da noção de competências como um 

“deslocamento conceitual” da qualificação profissional, mas pondera as duas faces desse 

processo de deslocamento. A autora afirma que ao mesmo tempo em que há um movimento 

de reafirmação da qualificação, ocorre outro de negação. A reafirmação ocorre pelo fato de 

que novas aptidões estão sempre sendo solicitadas no mundo do trabalho, enquanto que a 

negação se concretiza na diminuição da atenção e importância dada aos conhecimentos 

formais materializados nos diplomas e títulos. Esta certificação, até então, atuava como um 

código na comunicação entre empregadores e empregados, onde havia regras que podiam ser 

aplicadas ao coletivo. Apesar de essas regras ainda existirem e serem pactuadas no coletivo, a 

aplicação delas ocorre de forma individual, ou seja, não basta apenas ter o diploma, é preciso 

comprovar que se é capaz, competente. 

Nesse debate, é possível perceber diferentes posturas de pesquisadores acerca da 

temática das competências, o que reflete o fato de que não há unanimidade entre eles acerca 

da conceituação deste tema. Face a estas temáticas que abordam as competências e a 

qualificação profissional, os autores citados ajudam a compreender melhor o cenário no qual 

elas estão inseridas. Entretanto, em nosso trabalho adotou-se por referencial a percepção 

relativista de qualificação profissional, por admitir-se que sua amplitude conceitual abarca de 

forma mais satisfatória as reais e atuais condições do trabalho e suas relações com a 

formação, em especial no nosso campo de pesquisa, que é a Rmea. 

Ainda no contexto do deslocamento conceitual da qualificação profissional em prol 

das competências, Alves (2010) chama a atenção para o fato de que mesmo o conceito de 

qualificação profissional – que precede o das competências – não esteve bem delimitado no 

momento em que estava em voga, sofrendo da mesma falta de consenso entre os 

pesquisadores da área. 

O autor faz referência a Ferretti (2004) para destacar que a apropriação da noção de 

qualificação profissional por estudiosos brasileiros se fez baseada nas exigências das 

mudanças do processo de trabalho no capitalismo, seja para apoiá-las ou para criticá-las. Ou 

seja, independente da perspectiva em questão, a qualificação profissional era vista atrelada às 
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demandas de gestão do trabalho. Indo além, o autor afirma que eram poucos os que 

conheciam a qualificação profissional enquanto categoria teórica e campo de estudo. 

Antes mesmo de a qualificação ser compreendida de forma mais consistente e 

aprofundada, acontece a transposição quase que automática de seu conceito para a noção de 

competências. 

 

Não é preciso ser muito imaginativo para visualizar a confusão que se instala 

quando novos termos surgem disputando espaço em um terreno em que os próprios 

termos anteriores são pouco compreendidos. Diante disso, o mero intercâmbio entre 

qualificação e competência não foi raro, bem como a contraposição esvaziada de 

sentido não tardou a acontecer (ALVES, 2010, p. 180). 

 

Ratificando essa linha de pensamento, Ferretti (2004) afirma que nem sempre as 

apropriações desenvolvidas na área educacional, no que tange à qualificação profissional ou a 

noção de competências, fazem justiça ao investimento histórico feito por diferentes 

disciplinas ao estudar essas noções. 

Ao refletirmos sobre diferentes concepções acerca da temática das competências, por 

meio da lente de diversos autores, podemos afirmar que ainda há muito o que se discutir e 

estabelecer em torno desta noção. Ainda há muitas incertezas, questões sem respostas que 

exigem um debate mais aprofundado e cuidadoso. Mas dentro do universo aqui exposto, 

consideramos pertinente um olhar dialético, que considere as possibilidades do uso da noção 

de competências no campo educacional de forma mais ampla. 

Admitir as mudanças na sociedade em que vivemos, mudanças estas permeadas em 

especial pelos avanços tecnológicos, e analisar a forma como elas estão inseridas no cenário 

educacional é um bom caminho para iniciarmos a busca pela compreensão de como deve ser 

um processo de formação docente condizente com a realidade social atual – e não 

simplesmente com as demandas de mercado. 

 Neste sentido, a noção de competências pode fazer parte deste processo de formação, 

na intenção de contribuir e não de ser o enfoque principal do processo em detrimento de 

outras possibilidades que podem interagir com a formação; como a qualificação propriamente 

dita, com suas faces que contemplam tanto o conhecimento técnico quanto a relevância social 

da atuação profissional. 

Para encerrar, por ora, nossa discussão, analisemos a etimologia da palavra 

competência, que atribui a ela o significado de buscar junto com outros. Na tentativa de fazer 

frente à concepção tecnicista, que rotula a noção de competência com a marca da exploração 

capitalista neoliberal, conclui-se que “a competência não é algo estático”, “não é algo 
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isolado”, definido definitivamente por um único grupo ou indivíduo; “ninguém é competente 

sozinho” (RIOS, 2010, p. 164, grifos da autora). Sendo assim, 

 

Não há um modelo rígido de competência – ela vai-se construindo na ação dos 

indivíduos, levando-se em conta as necessidades concretas [...] desses indivíduos e 

dos grupos que eles constituem na sociedade. [...] E como a competência diz 

respeito às condições, não só dos profissionais, individualmente, mas também 

daqueles com os quais se relacionam e das circunstâncias em que desenvolvem sua 

prática, não se pode atribuir a responsabilidade pela qualidade do trabalho apenas 

aos trabalhadores, isoladamente (RIOS, 2010, p. 165, grifos nossos). 

 

Desta forma, pensemos em uma formação docente em sentido amplo, que não 

responsabilize ou culpabilize unicamente o professor pelos resultados do processo 

educacional. Pensemos em uma formação que contemple as dimensões ética, política, social e 

técnica e que seja capaz de formar um professor crítico e autônomo, que não se renda 

unicamente às demandas capitalistas como lente principal para ministrar suas aulas. Sabemos 

da impossibilidade de se dissociar o trabalho do professor e a escola de suas condições 

objetivas e concretas, mas façamos o esforço de pensar em uma formação que traga à 

sociedade um professor que possa formar cidadãos críticos e autônomos, dentro de sua 

própria realidade. 

 

2.4 Concepções de formação continuada dos professores da Rmea 

 

No questionário aplicado aos professores da Rmea, em nossa pesquisa empírica, uma 

questão solicitava que eles registrassem o que compreendiam por formação continuada. Ao 

analisar as respostas da questão que tinha como enunciado “Escreva sua definição de 

formação continuada de professores”, um fato nos chama a atenção logo no processo de 

tabulação dos dados dos questionários: a quantidade de professores que não responderam a 

essa questão. 

Dos 590 (quinhentos e noventa) professores que responderam aos dois questionários 

da pesquisa, 134 (cento e trinta e quatro) deixaram em branco essa questão, o que representa 

23% dos respondentes. Esse dado chama mais ainda a atenção quando analisamos 

separadamente a realidade de cada perfil pesquisado. No caso dos professores do perfil 1, 

cursistas no Cefope, 23% não responderam a essa questão, enquanto esse número cai para 

19% dos professores do perfil 2, não cursistas. Em outras palavras, os professores que nunca 

concluíram nenhum curso no Cefope responderam mais a essa questão do que os que já foram 

cursistas. 
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Tal questão recebeu inúmeras respostas diferentes, que na maioria dos casos 

imprimiam alguma adjetivação à formação continuada; configuravam alguns relatos de 

experiências; afirmavam o que, segundo o respondente, o professor deveria fazer, ou até 

mesmo relacionaram a formação continuada diretamente com gratificações. Dentro deste 

contexto podemos também mencionar os casos de professores que apenas citaram os nomes 

de cursos que já realizaram após a graduação. Estes tipos de retorno estiveram presentes nos 

dois perfis pesquisados. 

Alguns exemplos dessas respostas à questão que solicitava a definição de formação 

continuada seguem reproduzidos na íntegra
2
: 

 

Necessária (prof 019). 

O professor deve sempre estar no processo de formação continuada a fim de inovar e 

enriquecer sua prática pedagógica (prof 098). 

Professores são eternos aprendizes e devem estar sempre se atualizando (prof 105). 

O professor deve estar sempre em formação, faz parte de sua prática sempre estar 

atualizando se renovando. É essencial sua renovação constante (prof 134). 

Progresso sempre, avanço (prof 181). 

De suma importância pois se faz cada vez mais necessário a qualificação dos 

profissionais (prof 196). 

Não para nunca (prof 202). 

Ser professor é estar sempre em formação (prof 231). 

A formação continuada para mim é de suma importância, pois nenhum profissional 

é 100% esclarecido (prof 235). 

Com bons resultados educacionais como: recursos pedagógicos, oficinas 

pedagógicas variadas (prof 254). 

Necessidade de nos aperfeiçoarmos, precisamos de horas para titularidade e 

mudança de letra (prof 259). 

Muito bom para a vida profissional do educando (prof 282).  

Importante trabalho para nossa formação (prof 298). 

Boa (prof 300). 

No meu caso, houve enriquecimento na minha prática, principalmente para a 

alfabetização (prof 304). 

Essencial para permanência como profissional (prof 312).  

Complemento bem vindo (prof 314). 

É o período de profissionalização continuada de professores (prof 325). 

O bom e competente profissional nunca para de estudar pois o conhecimento nos 

torna jovens, sábios e acima de tudo humildes. Nenhum ser humano sabe tudo. 

Todos somos aprendizes (prof 329).  

Muito importante, pois o professor não pode ficar parado no tempo (prof 450). 

Amor pela profissão (prof 479). 

Acho importante para o professor, mas alguns são muito cansativos e repetitivos, e o 

pior é o que tem muita tarefa de casa (prof 487). 

Adequação e compensação (prof 495). 

Conhecimento (prof 503). 

Muito importante (prof 520). 

Contribuição para a formação dos professores (prof 524).  

(PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

                                                             
2
 Os professores respondentes foram identificados por letras minúsculas de nosso alfabeto, seguidas de um 

numeral (de prof 001 a prof 590). Tal simbologia foi utilizada para se fazer referência às respostas dadas por 

cada um deles, uma vez que não houve identificação pessoal dos professores nos questionários por eles 

respondidos. 
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Ao analisar tais respostas que explicitam o que pensam os professores da Rmea acerca 

da formação continuada, surgem subsídios suficientes para afirmarmos que há no imaginário 

desse profissional o atrelamento da formação continuada a termos como inovação, 

atualização, renovação, qualificação, aperfeiçoamento, titulação, enriquecimento e 

profissionalização. Ou seja, a formação continuada para eles tem relações com ações 

inovadoras, renovadoras e que possam vir a qualificar e aperfeiçoar sua prática profissional. 

Como se trata de respostas tanto de professores que já realizaram algum curso no Cefope – 

cursistas – quanto de professores que nunca realizaram nenhum curso neste centro de 

formação – não cursistas –, podemos afirmar que independente de o professor realizar os 

cursos ou não, no Cefope ou fora dele, ele possui em mente o desenho do que ele compreende 

por formação continuada. 

Em outras palavras, o professor consegue expressar sua própria visão de formação 

continuada, independentemente da razão que o leva a buscar esses cursos, desenhando um 

quadro contraditório nesse processo formativo. Tal contradição é evidenciada pela tensão do 

professor entre alcançar a gratificação de titularidade, cumprir com todas as atividades que lhe 

são devidas e ainda ter a consciência da concepção de formação continuada atrelada aos 

termos recém-citados. Ou seja, mesmo ao buscar os cursos vislumbrando em primeira 

instância a titularidade, os professores são conscientes dos benefícios que tal formação pode 

lhes oferecer em troca. 

Percebe-se também forte vinculação da concepção de formação continuada 

especificamente à realização de cursos. Há raríssimas menções a palestras, oficinas, 

seminários, grupos de estudo e pesquisa, por exemplo. Em algumas situações, há o 

atrelamento da definição de formação continuada com o trabalho que é desenvolvido 

especificamente pelo Cefope, como se esse centro de formação fosse a referência – positiva 

ou não – dependendo da visão de cada professor – deste tipo de formação para o professor 

entrevistado. Como exemplo desta situação, citamos as seguintes respostas: 

 

Os cursos oferecidos são de grande valia na formação e aperfeiçoamento dos 

profissionais das áreas. São cursos atuais, com horários adequados e ainda pela 

vantagem de serem gratuitos, possibilitando mais facilmente o acesso de todos (prof 

004). 

Os cursos oferecidos pelo Cefope são muito importantes para nós, professores, 

embora alguns não tem essa mentalidade, negando participar e crescer 

profissionalmente. As metodologias aplicadas são excelentes (prof 028). 

A formação continuada é aprimorar o que o professor já sabe com novas 

experiências, mas há muito tempo ouço a mesma coisa, que os cursos do Cefope são 

repetitivos (prof 118). (PESQUISA DA AUTORA, 2013). 
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Vale lembrar que a questão solicitava apenas que o professor escrevesse sua definição 

de formação continuada, ou seja, não havia menção ao nome do Cefope nesta questão. É 

oportuno ressaltar que, em certos momentos, também houve respostas que dialogam com o 

referencial teórico já discutido em nosso trabalho acerca da formação continuada de 

professores, ou seja, uma formação conectada com a necessidade de ampliar as possibilidades 

do fazer docente ao longo da vida, centrada no conhecimento. Mesmo sem lançar mão de 

termos científicos ou referências teóricas, alguns professores foram mais precisos em suas 

definições ou ao relatar o que tal formação deve propiciar. Exemplos destes retornos são: 

 

É uma atualização pedagógica que todos envolvidos na área da educação precisam 

ter para continuar atuando de forma significativa para ele e para os alunos (prof 

003). 

Processo que proporciona ao docente, atualização e subsídios para uma melhor 

prática profissional (prof 119). 

Deve constituir-se em espaço de produção de novos conhecimentos, de troca de 

diferentes saberes, de repensar e refazer a prática do professor, da construção de 

competências do educador (prof 287). (PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

 

Ao ler cada resposta e tomar nota dos termos que mais apareceram, de forma geral e 

nos dois perfis pesquisados, percebemos uma forte relação da formação continuada com a 

prática docente/pedagógica. Em grande parte das respostas os professores imprimiram 

conexão entre a formação continuada e o cotidiano docente, o trabalho do professor e as 

atividades que ele precisa desenvolver em seu dia-a-dia escolar, de forma que o termo prática 

atrelado ao docente e a suas ações pedagógicas foi o que mais apareceu nas respostas. Houve 

também uma grande referência aos termos conhecimento, aperfeiçoar, aprimorar, inovar, 

atualizar e suas variações. 

A ideia de continuidade e constância no processo de formação materializou-se nestas 

respostas por meio do emprego frequente de termos como sempre, contínua, constante e suas 

variações. A importância dessa formação também foi expressa por vários professores que a 

descreveram como “necessária”, “primordial” e “importante”. Na contramão destes termos 

que apareceram com grande frequência, estão palavras que raramente foram citadas como, por 

exemplo, estudar e pesquisar. 

Estabelecendo conexões entre as respostas dos professores pesquisados e as diferentes 

concepções teóricas de formação continuada apresentadas no item 2.1 deste trabalho, 

percebemos, por exemplo, que ao publicar um texto há quase vinte anos, Marin (1995) 

afirmou que o amadurecimento dos processos e discussões no âmbito da educação estariam 

levando ao uso reduzido do termo reciclagem para fazer referência à continuidade da 
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formação docente, conduzindo até mesmo ao desaparecimento do mesmo. Mas em nossa 

pesquisa ainda há discursos de alguns professores que vincularam a continuidade dos estudos 

e da formação ao termo reciclagem e suas variações, o que evidencia que esta concepção e 

consequentemente seus reflexos ainda permeiam o ambiente educacional. Exemplos destes 

discursos foram extraídos das respostas à questão de nossa pesquisa que solicitava do 

professor a definição de formação continuada: 

 

São cursos onde fazemos uma reciclagem, para que fiquemos atualizados (prof 045). 

O professor tem por obrigação profissional continuar se atualizando, reciclando e 

buscando estratégias para sua práxis (prof 120). 

É um processo pelo qual o educador tem a oportunidade de se reciclar em sua prática 

pedagógica mantendo-se sempre atualizado (prof 123). (PESQUISA DA AUTORA, 

2013). 

 

Em relação ao uso do termo treinamento e/ou de suas variações, não houve registro 

destes termos nas respostas à questão na qual os professores definiram formação continuada 

em nossa pesquisa. Tal situação vai ao encontro das observações de Marin (1995), analisadas 

no item 2.1 deste trabalho, que registram a inadequação do tratamento dos processos de 

formação continuada restritos à modelagem de comportamentos, deixando em segundo plano 

a educação dos indivíduos. 

Situação diferente aconteceu com o termo aperfeiçoamento e suas variantes, que 

apareceram diversas vezes nas respostas a essa mesma questão, em ambos os perfis de 

professores pesquisados. Alguns exemplos destas respostas são: 

 

Cursos de aperfeiçoamento que devem vir de encontro com as necessidades do 

cotidiano escolar (prof 333). 

Cursos para aperfeiçoamento para uma melhor prática pedagógica (prof 399). 

Quando professores estão sempre se aperfeiçoando e qualificando (prof 404). 

É aquela em que o professor tem condições de se atualizar e aperfeiçoar seus 

conhecimentos (prof 412). 

É uma formação para dar base ou seja, continuar aperfeiçoando os conhecimentos 

adquiridos na graduação (prof 539). 

Professor precisa estar sempre se atualizando para aperfeiçoar seu trabalho (prof 

544). 

 Necessidade de nos aperfeiçoarmos, precisamos de horas para titularidade e 

mudança de letra (prof 549). 

Temos que estar sempre nos aperfeiçoando pois os termos mudam e temos que 

acompanhar o sistema (prof 578). (PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

 

Além disso, alguns professores resumiram a definição de formação continuada única e 

exclusivamente ao termo aperfeiçoamento propriamente dito, cujo uso no contexto 

educacional é visto com ressalvas por Marin (1995). 
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A capacitação também aparece de forma marcante nas definições dos professores para 

os processos de formação continuada: 

 

A formação continuada de professores ajuda a capacitar, no desempenho da aula, na 

formação profissional (prof 047). 

É o único caminho que pode oferecer a capacitação profissional para os professores 

e a possibilidade de mais acertos na prática pedagógica (prof 078). 

Tem por objetivo capacitar os professores para que estes possam estabelecer novas 

formas de ensinar (prof 096). 

Aprimorar e capacitar os profissionais para que esteja preparados a executar um 

trabalho de grande nível educacional (prof 346). 

Oferecer meios de capacitação aos professores que os auxiliam em uma melhor 

qualidade de trabalho (prof 490). (PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

 

Para dar prosseguimento ao estudo de caso da formação continuada na Rmea, o 

capítulo que se segue abordará questões específicas da caracterização desta rede, seus 

docentes, bem como a avaliação que é feita por eles acerca das políticas públicas de formação 

continuada de professores, materializada via ações do Cefope. Além disso, faremos uma 

relação do que a Rmea tem desenvolvido no âmbito da formação continuada e o que é 

preconizado em nível federal, além de detalhar os resultados de nossa pesquisa empírica. 
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III A FORMAÇÃO CONTINUADA NA RMEA: A AVALIAÇÃO DOS 

PROFESSORES 

 

Dedicamos este capítulo à apresentação de nossa pesquisa empírica. Caracterizaremos 

a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, bem como o Centro de Formação dos 

Profissionais em Educação (Cefope) deste município. Além disso, foi delineada a 

metodologia de aplicação dos questionários, bem como os sujeitos desta pesquisa e a 

avaliação que eles fazem do Cefope. 

Destinamos um espaço para a análise da questão dos professores que já completaram a 

gratificação de titularidade, expressando a relação destes com a formação continuada antes e 

depois da consecução dessa gratificação, bem como com o intervalo de tempo gasto por eles 

para completar a carga horária necessária para conseguir a titularidade máxima. Finalizamos 

este capítulo com uma análise da relação das políticas públicas de formação continuada de 

professores preconizada a nível federal, e o que é desenvolvido neste âmbito na Rmea. 

 

3.1   A Secretaria Municipal de Educação de Anápolis (Semed) e sua Rede Municipal de 

Ensino (Rmea) 

 

A fim de melhor situar a Rmea dentro do contexto no qual ela está inserida, faz-se 

necessário caracterizar o município de Anápolis, cidade onde esta Rede de Ensino desenvolve 

suas atividades, para que possamos compreender com mais clareza suas particularidades, 

tendo em vista a importância e relevância deste município dentro do Estado de Goiás, no 

Centro-Oeste e até mesmo no Brasil. 

Anápolis, com população estimada de 342.347 habitantes, de acordo com estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2012, é considerada um dos 

maiores entroncamentos rodoviários do país, estando localizada entre duas capitais: Goiânia e 

Brasília. É o terceiro maior município em população do estado de Goiás, o segundo maior em 

arrecadação de impostos e a segunda maior cidade do estado de Goiás, compondo a região 

mais desenvolvida do Centro-Oeste brasileiro, conhecida como o eixo Goiânia-Anápolis-

Brasília. Limita-se ao norte com os municípios de Pirenópolis e Abadiânia, ao sul com o 

município de Leopoldo de Bulhões e Goianápolis, a leste com o município de Silvânia, e a 

oeste com os municípios de Nerópolis e Ouro Verde de Goiás. Sua bacia hidrográfica é 

composta pelos ribeirões João Leite, Antas, Piancó e Padre Sousa (PREFEITURA DE 

ANÁPOLIS, 2011-2013). 
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Anápolis é a principal cidade industrial e centro logístico do Centro-Oeste brasileiro, 

consolidado como o 22º maior município importador do Brasil, em especial pela presença do 

Porto Seco Centro-Oeste
1
. Com PIB de aproximadamente 10 bilhões de reais, o segundo 

maior de Goiás, é considerada a mais competitiva cidade do Estado, com destaque nos 

quesitos: riqueza econômica, logística e infraestrutura tecnológica. Ainda no campo 

econômico, possui variada indústria farmacêutica, além da presença de empresas de logística 

e atacadistas de secos e molhados, com destaque para o Distrito Agroindustrial de Anápolis 

(DAIA), um dos maiores polos industriais do país e o maior do Centro-Oeste. O DAIA está 

localizado em uma área de 593 hectares, fazendo limite com a BR-060/153 e com a GO-330, 

além de ser interligado ao Porto de Santos por um ramal da Ferrovia Centro-Atlântica e de ser 

o marco zero da ferrovia Norte-Sul, ainda em construção (PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 

2011-2013). 

No que tange à Educação deste município de importância relevante dentro do Estado 

de Goiás, apoiamo-nos na Lei Complementar nº 211, de 22 de dezembro de 2009, para 

compreender a definição adotada para a rede municipal de ensino enquanto conjunto de 

instituições e órgãos que, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, realiza 

atividades no âmbito educacional (ANÁPOLIS, 2009). Sendo assim, a Semed coordena as 

ações da Rmea no município de Anápolis, sendo que esta possui como finalidade maior a 

educação de qualidade para todos os alunos, e tem como missão 

 

[...] ser um agente ativo de desenvolvimento local, assegurando às crianças, jovens e 

adultos matriculados na rede municipal de ensino, educação de qualidade. A unidade 

se pauta na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para garantir uma escola pública 

municipal universal em seu compromisso com a democratização de oportunidades 

socioeducativas; plural na promoção do respeito à diversidade, e ética em sua 

responsabilidade de formação de valores para uma educação cidadã, solidária e 

socialmente inclusiva (PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 2011-2013). 

 

Dentre as metas da Semed, a formação continuada é abordada quando se propõe a 

instituição de programa próprio ou em regime de colaboração para formação – tanto inicial 

quanto continuada – de profissionais da educação. Tal meta é contemplada pela existência do 

Cefope e de parcerias com IES públicas. Além disso, a implantação de um plano de carreira, 

cargos e salários também faz parte do quadro de metas que já são realidade para os servidores 

                                                             
1
 O Porto-Seco Centro-Oeste ou EADI – Estação Aduaneira Interior – trata-se de um terminal alfandegário de 

uso público, de zona secundária, destinado à prestação de serviços de movimentação e armazenagem de 

mercadorias sob controle aduaneiro (PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 2011-2013). 
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desta secretaria, em especial os docentes, que possuem um estatuto que privilegia a formação 

continuada e a vincula às progressões e acessos de cargo.  

Ainda sobre a formação continuada na Rmea, esta encontra no Cefope seu lócus 

orgânico de materialização, uma vez que as ações formativas desta rede são desenvolvidas em 

sua quase totalidade no e/ou pelo Cefope. Poucas são as ações de formação desenvolvidas 

fora do Cefope e, segundo a Diretoria de Educação da Rmea, tais ações são elaboradas em 

consonância com a política formativa desse centro de formação, uma vez que o Cefope faz 

parte da Rmea e da Semed como um todo.  

Para compreender melhor a proposta pedagógica da Semed, enviamos um questionário 

à Diretoria de Educação da Rmea, e obtivemos a seguinte descrição: 

A proposta de educação da Secretaria Municipal de Educação visa contribuir para a 

formação integral de seus alunos e para o desenvolvimento das suas plenas capacidades – 

motoras, afetivas, sociais e cognitivas –, bem como, para sua formação enquanto cidadão 

participativo, consciente e atuante na sociedade. Propondo-se oferecer aos alunos a 

possibilidade de uma aprendizagem dinâmica, global e significativa, a ação educativa é 

norteada tendo por base a própria realidade do educando, partindo do princípio de que através 

de estímulos e desafios ele é capaz de agir sobre o meio, compreendendo a ação realizada e  

construindo, assim, seu próprio conhecimento. A meta básica é implementar um ensino de 

qualidade, que respeite e valorize o ser humano e que contribua plenamente para seu 

desenvolvimento, para a construção dos seus conhecimentos e para sua formação enquanto 

cidadão. Assim, a ação educativa da Semed estabelece uma perspectiva de obtenção do 

conhecimento em consonância com as orientações da Lei 9.394/96 e com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: a contextualização do conteúdo com a realidade do aluno, o respeito à 

sua bagagem de conhecimentos, a reflexão sobre suas experiências de vida e a construção da 

cidadania (ISAAC, 2014). 

Ainda em resposta a este questionário, algumas ações pedagógicas desenvolvidas no 

Ensino Fundamental da Rmea foram destacadas, como o Ciclo de Alfabetização – 1º e 2º 

anos; Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; Provinha Brasil; SAEB / Prova 

Brasil; Avaliação Institucional; Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 

OBMEP, além da presença de Equipes Especializadas de Apoio que desenvolvem o trabalho 

de assessoria pedagógica junto às unidades escolares. No tocante à educação especial, a 

Semed busca a ampliação do atendimento educacional especializado, com o objetivo de 

assegurar a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Os alunos que 

necessitam de ensino especial são matriculados em turmas do ensino regular, e as aulas 
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acontecem em classes tradicionais do ensino regular e também nas chamadas salas de recurso, 

com materiais e estrutura planejados especificamente para esses alunos (ISAAC, 2014). 

No que tange ao quadro docente da Rmea, este é composto por 1898 professores, 

sendo que destes, 1381 estão em efetiva docência e 685 especificamente nos anos iniciais do 

ensino fundamental, em sua maioria desempenhando carga horária de 30 horas semanais. A 

rede é composta por 29 Centros de Educação – sendo 18 municipais e 11 conveniados – e 65 

escolas de ensino fundamental – sendo 55 municipais e 10 conveniadas –, totalizando 94 

unidades escolares. Sobre o alunado da Rmea, o Censo Escolar de 2012 contabilizou 32.175 

alunos, sendo a maioria – 20.384 – estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 2011-2013). 

A Secretaria Municipal de Educação de Anápolis (Semed) é composta por vários 

departamentos, diretorias e programas, a saber: Diretoria Administrativa e Financeira; 

Diretoria de Fiscalização de Obras; Departamento de Recursos Humanos; Departamento de 

Transporte Escolar; Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 

FUMMDE; Setor de Alimentação Escolar; Assessoria Jurídica; Conselho Municipal de 

Educação; Diretoria de Educação; Educação e Tecnologia; Educação Inclusiva; Educação 

Infantil; Ensino Fundamental; Gerência de Eventos Educacionais; Centro de Formação de 

Profissionais da Educação; Educação à Distância; Educação de Jovens e Adultos; Inspeção 

Escolar; Ouvidoria; Programa Escola Aberta
2
; Programa Escola Viva

3
; Programa Mais 

Educação; Programa Saúde na Escola; Coordenação de Projetos Especiais/Livro didático; 

Educação Ambiental; Núcleo de Tecnologia da Informação e Projeto Zatopek
4
 

(PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 2011-2013). 

No que tange à organização das etapas e modalidades na Rmea, esta oferece Educação 

Infantil – em centros de Educação Infantil municipais ou conveniados – e Ensino 

Fundamental – sendo este também ofertado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Parte do Ensino Fundamental da Rmea – 1º e 2º anos – é organizado em ciclo, sem 

retenção de alunos de um ano para o outro e se possível com a permanência da mesma 

professora, com a finalidade de dar prosseguimento à alfabetização. Já do 3º ao 9º ano, o 

Ensino Fundamental é organizado em séries.  

                                                             
2
 Incentiva a abertura, nos finais de semana, de unidades escolares públicas localizadas em áreas de 

vulnerabilidade social, com pouca oferta de ambientes de lazer e cultura. 
3
 Tem como missão promover a interação entre a escola e comunidade, levando ações de interesse comunitário, 

aos domingos, como: atendimento médico; orientações odontológicas; palestras educacionais; distribuição de 

mudas de árvores do cerrado; orientações jurídicas; aula passeio; oficinas profissionalizantes; inclusão digital; 

assistência social; esporte e lazer; apresentações culturais. 
4
 Visa à inclusão social por meio do esporte. 
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Na Educação Infantil, há dois professores por turma, sendo que um atua no turno 

matutino e outro no vespertino. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, há um professor 

por turma e, nos anos finais, um professor por disciplina específica. Os professores são 

assessorados por coordenadores técnico-disciplinares e pedagógicos, além do gestor e do 

coordenador geral. Os coordenadores pedagógicos exercem a função de auxiliar, orientar e 

propor ações didático-pedagógicos visando a promoção de melhoria no processo de ensino-

aprendizagem. Os coordenadores técnicos dinamizam o trabalho da equipe administrativa e as 

questões disciplinares pedagógicas das unidades escolares. A quantidade de alunos nestas 

unidades é o que determina o número de coordenadores que nelas atuam
5
.  

Enfim, estamos tratando de uma secretaria e de uma rede municipal de educação que, 

para Goiás, podem ambas ser consideradas de grande porte, com alcance e significância 

relevantes para o município de Anápolis e seu entorno. Trata-se de uma secretaria que possui 

diversas diretorias e departamentos sob sua coordenação, dentre eles o Cefope, objeto de 

nossa pesquisa e responsável pela formação de boa parte do corpo docente da Rmea. Este 

centro de formação é o tema central do tópico a seguir. 

 

3.2 O Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Anápolis – Cefope 

 

O Cefope existe há dezessete anos, tendo passado por diversas dinâmicas e 

configurações, além de ocupar espaços físicos de diversas naturezas. O surgimento do Centro 

de Formação está vinculado à criação dos Telepostos – centros de educação a distância –, por 

iniciativa da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás
6
. A abertura destes 

Telepostos pela Rede Estadual de Educação fez com que os professores da Rede Municipal de 

Educação de Anápolis também reivindicassem a criação de um Teleposto especificamente 

para atendê-los, uma vez que a participação destes professores seria bastante limitada, pois as 

vagas para os cursos seriam compartilhadas com todos os professores das redes estaduais e 

municipais de todos os municípios que faziam parte da subsecretaria Estadual de Educação de 

                                                             
5
 Em unidades escolares (UE) com até 399 alunos, há um coordenador pedagógico por UE cumprindo carga 

horária de 40 horas semanais. Em unidades com 400 a 599 alunos, há um coordenador pedagógico atuando 30 

horas e outro atuando 40 horas semanais. Em unidades com 600 até 999 alunos há dois coordenadores 

pedagógicos por 40 horas semanais cada e nos casos com 1000 alunos ou mais, esse número sobe para três 

coordenadores também com essa carga horária semanal de 40 horas. Já a função de coordenador técnico é 

organizada da seguinte maneira, sempre com carga horária de 30 horas semanais: em UE com até 599 alunos, 

há apenas um coordenador técnico. Em UE com 600 a 999 alunos, há dois coordenadores técnicos em cada 

unidade. Nos casos com 1000 alunos ou mais há a presença de dois coordenadores técnicos por turno. 
6
 As informações deste tópico foram extraídas de um documento elaborado pela professora Eliane Gonçalves da 

Costa Anderi, diretora do Cefope no ano de 2010, para resgatar, registrar e sistematizar a história deste Centro 

de Formação. Tal documento encontra-se disponível no Cefope, mas sem catalogação. 
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Anápolis – antiga Delegacia Regional de Educação de Anápolis (DRE-Anápolis). A partir 

disto buscou-se junto ao Mistério da Educação e Cultura (MEC), por meio da Secretaria 

Estadual de Educação a Distância (SEED), um convênio que possibilitaria o atendimento 

específico aos professores da Rede Municipal de Anápolis. 

Então em 21 de fevereiro de 1997 inaugura-se o Teleposto da Superintendência de 

Educação de Anápolis e desde então se conseguiu junto à Procuradoria Geral do Município 

que os certificados de participação dos cursos fossem expedidos pelo próprio Teleposto, 

garantindo então que a certificação do curso desse ao professor o direito de usá-lo para 

solicitar o benefício da titularidade, que é assegurado ao docente que compõe o quadro efetivo 

da Rede Municipal de Ensino de Anápolis por participar de cursos de aperfeiçoamento e 

aprimoramento, como está previsto no Plano de Cargos e Salários do Magistério Público 

Municipal. 

A então Superintendência Municipal de Educação
7 

(SUMED) assume as despesas com 

a manutenção do Teleposto por meio do pagamento dos funcionários nele lotados e da 

organização de espaço físico específico. Durante esta trajetória, ocorre a reforma educacional 

deflagrada pela Lei nº 9394/96 (LDB) que, dentre as mudanças promovidas, trazia a 

implantação de um novo currículo para os diferentes níveis da Educação Básica, o qual para 

ser concretizado em todas as escolas do Brasil demandou do MEC o lançamento de uma série 

de projetos que visava à formação dos professores quanto aos fundamentos do novo currículo. 

Sendo assim, o Teleposto deixa de ministrar apenas os cursos do TV Escola e começa a 

oferecer, no ano de 2001, cursos para atender a essa demanda, como o PROFA (Programa de 

Formação do Professor Alfabetizador) e Parâmetros Curriculares em Ação. Com a chegada 

destes cursos, nasceu o Centro de Formação. 

Ao agregar novos cursos à sua dinâmica, o Teleposto passa a atuar como Centro de 

Formação Municipal e atualmente divide as dependências de um prédio com as instalações do 

polo da Universidade Aberta do Brasil em Anápolis (UAB). O Cefope assume a 

responsabilidade de elaborar a política de formação continuada dos professores e servidores 

da educação e para isto desenvolve estudos acerca das necessidades formativas, passando 

assim a apoiar suas ações em planejamentos mais rigorosos do ponto de vista científico. Para 

tanto, conta com grupos de estudo que se reúnem sistematicamente e de forma independente 

entre si para discutir, pesquisar e sinalizar ações nas áreas de educação infantil, tecnologias 

digitais na educação, alfabetização, educação física, currículo, coordenação pedagógica e 

                                                             
7
 Nessa época a Secretaria Municipal de Educação estava organizada como Superintendência.  
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gestão escolar. Tais grupos direcionam seus estudos na intenção de atenderem às necessidades 

da Rmea, cada um em sua especificidade, e realizam pesquisas teóricas e empíricas – por 

vezes até consultando os próprios professores da Rmea – para sinalizar soluções para as 

questões que estiverem em voga, apresentando maiores necessidades de atendimento. 

A configuração do Cefope chama-nos a atenção por ser um centro de formação 

multidisciplinar, que oferece formação continuada em forma de cursos, seminários, colóquios 

e palestras, abordando as diversas áreas do conhecimento. Trata-se de um departamento da 

Semed que tem autonomia para elaborar projetos de cursos de acordo com as necessidades 

percebidas. Uma vez aprovados pelo Conselho Municipal de Educação (CME), estes projetos 

podem ser executados pelo Cefope, bem como os projetos provenientes de programas do 

Governo Federal, que também são executados neste centro de formação, após a aprovação do 

CME. Esta dinâmica possibilita ao Cefope emitir os certificados destes cursos de formação, 

sendo estes assinados pelo(a) diretor(a) do centro de formação e pelo(a) Secretário(a) de 

Educação. 

O CME se comunica com o Cefope por meio de sugestões, diligências e indagações a 

respeito das propostas de cursos a ele enviadas e dos relatórios de final de curso que são 

encaminhados juntamente com planilhas de dados referentes à frequência e aproveitamento 

dos cursistas. Tais relatórios funcionam como um resumo do que aconteceu no decorrer da 

formação: experiências positivas e negativas; quantidade de cursistas aprovados, reprovados e 

desistentes, além da avaliação de final de curso na qual os cursistas registram suas impressões 

acerca do professor-formador responsável pela turma, das ações formativas pelas quais eles 

passaram no decorrer do curso – atividades, seminários e o cotidiano geral da formação – e 

também da colaboração da turma com o processo formativo. Toda esta documentação é 

organizada pela secretaria do Cefope e enviada para análise do CME, para que ele possa 

emitir o parecer de aprovação dos cursistas. Após a emissão do parecer, da resolução de 

aprovação e da publicação no Diário Oficial, o Cefope emite os certificados. 

O Cefope deve seguir rigorosamente as orientações técnicas acerca dos critérios 

estabelecidos pelo CME para elaboração de projetos de curso e reedições dos mesmos. Tais 

projetos são encaminhados com, no mínimo, trinta dias de antecedência em relação à data 

prevista para início das aulas, para que o Conselho analise e emita parecer favorável ou não e 

posterior resolução. As propostas de projetos de curso são elaboradas pela equipe de 

professores formadores do Cefope e/ou por professores convidados para contribuir com as 

ações formativas. Tais propostas são escritas atendendo ao preconizado na Resolução do 

Conselho Municipal de Educação de Anápolis nº 039, de 14 de março de 2012, que fixa 
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critérios para elaboração de projetos e reedições de cursos. Em entrevista com a diretora do 

Cefope e com a diretora de ensino da Rmea, ambas afirmaram que o trabalho desenvolvido 

pela equipe do Cefope dialoga com as propostas do departamento pedagógico da Semed, 

atuando enquanto departamentos parceiros e atendendo às demandas apresentadas pelos 

professores, assessores, coordenadores pedagógicos e gestores das unidades escolares da 

Rmea. O departamento pedagógico da Semed também oferece algumas ações formativas aos 

docentes da Rede, mas trata-se de atividades com menor frequência e regularidade quando 

comparadas com os cursos do Cefope. Em geral são oficinas e minicursos voltados para 

alguma temática específica e que na maioria das vezes também acontecem nas dependências 

do Cefope. 

Os professores sujeitos de nossa pesquisa atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental – em efetiva regência ou em funções administrativas –, e são o principal público-

alvo dos cursos do Cefope
8
. Durante o ano de 2013 foram oferecidos 17 cursos diferentes no 

Cefope, organizados em 30 turmas, tendo em vista que um mesmo curso foi ofertado em dias 

e horários distintos. Destes, apenas um foi direcionado exclusivamente para professores da 

Educação Infantil e auxiliares de educação. Em todos os demais cursos, há a inclusão dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em efetiva regência ou desempenhando 

funções fora da sala de aula, como gestão ou coordenação. 

 

3.3 Identificando os sujeitos da pesquisa 

 

Considerando a importância de se conhecer sobre quem estamos falando e qual o 

perfil dos sujeitos de nossa pesquisa, dedicamos este tópico para fazer uma caracterização 

destes professores em diversos âmbitos: em qual instituição se graduaram, quais as principais 

semelhanças e diferenças entre aqueles que já realizaram cursos no Cefope e os que nunca 

participaram deste tipo de atividade formativa, qual cargo ocupam na Rmea e ainda qual 

caminho foi seguido ou ainda está sendo traçado na busca pela formação continuada. Vale 

relembrar que em nosso trabalho, conforme explicitado anteriormente na introdução, 

adotamos o termo professores cursistas para nos referirmos aos professores da Rmea que em 

qualquer momento de suas carreiras já concluíram algum curso no Cefope, ou seja, são 

professores que independentemente da época já foram cursistas neste centro de formação. Já a 

                                                             
8
 Ver Quadro nº 04, nos Apêndices deste trabalho, que explicita alguns detalhes acerca dos cursos ministrados no 

Cefope de 2009 a 2013. 
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denominação professores não cursistas foi utilizada para nos referirmos àqueles que nunca 

concluíram cursos no Cefope, em nenhum período de suas carreiras. 

De acordo com os dados apurados nos questionários de nossa pesquisa, podemos 

esboçar uma caracterização dos sujeitos que foram objeto de nosso estudo. No que tange às 

relações destes sujeitos com a Rmea, podemos afirmar que a grande maioria dos respondentes 

é de professores em efetiva docência, em ambos os perfis – 71% no caso do perfil 1, dos 

professores cursistas, e 81% no perfil 2, dos professores não cursistas. Outra semelhança 

acontece em relação ao tempo de atuação na Rmea, uma vez que a maioria dos sujeitos dos 

dois perfis está nesta rede há no máximo onze anos – 77% dos professores cursistas e 91% 

dos professores não cursistas. A instituição de Ensino Superior que mais forma os professores 

da Rmea é a Universidade Estadual de Goiás; sendo esta responsável pela formação de 35% 

dos professores não cursistas (gráfico 2) e de 43% dos docentes que já concluíram cursos no 

Cefope (gráfico 1), sendo que esta formação acontece na modalidade presencial. Ainda sobre 

a temática da formação, a licenciatura plena parcelada
9
 não se mostra como o tipo de curso 

escolhido pela maior parte dos professores, mas aparece em números consideráveis, uma vez 

que 26% de todos os 590 respondentes afirmaram ter sido essa sua opção de formação na área 

de Pedagogia. 

 

Gráfico 1 – Instituição de Ensino Superior onde os professores da Rmea 

– cursistas no Cefope – concluíram a Graduação. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

 

 

                                                             
9
 Programa emergencial de formação de professores voltados para aqueles que estivessem atuando no magistério 

sem curso superior. 
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Gráfico 2 – Instituição de Ensino Superior onde os professores da Rmea  

– não cursistas no Cefope – concluíram a graduação. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

Ao mesmo tempo em que há semelhanças nesta caracterização entre os perfis 

pesquisados, há também algumas diferenciações relevantes. Grande parte dos professores que 

nunca concluíram um curso no Cefope – professores não cursistas – está atuando no 3º, 4º ou 

5º ano do Ensino Fundamental, totalizando 63% dos professores que responderam ao 

questionário e se enquadraram no perfil 2. Vale destacar que o 5º ano abarca a maior 

quantidade de professores não cursistas, com 26% do total (gráfico 4). No caso dos 

professores que já concluíram cursos no Cefope em algum momento de suas carreiras – 

professores cursistas –, esta realidade muda, uma vez que os dados evidenciaram que 43% 

deles se encontram em atuação principalmente nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 

(gráfico 3). Este dado revela ou até mesmo confirma um detalhe interessante acerca da 

dinâmica das políticas de formação, uma vez que há um direcionamento por parte do Governo 

Federal que induz à formação continuada dos professores em atuação no ciclo básico da 

alfabetização. Tal indução ocorre quando o governo começa a estimular essa formação 

inclusive por meio de pagamentos diferenciados para os professores dos primeiros anos da 

escolarização. O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
10

 é um exemplo dessa 

dinâmica, e os cursos deste programa também fazem parte das atividades formativas do 

Cefope. 

Outra informação importante, apurada por meio da análise das respostas desses 

questionários, é a quantidade de professores que declararam não estar em efetiva docência. No 

                                                             
10

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos Federal, 

do Distrito Federal, dos estados e dos municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até 

os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 
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caso dos professores do perfil 1; embora a maioria (43%) tenha declarado atuar nos 1º e 2º 

anos do ensino fundamental, um número expressivo – 111 professores, o que equivale a 21% 

do total – afirmou estar fora da sala de aula (gráfico 3), desenvolvendo funções de gestão, 

coordenação geral, pedagógica ou técnica e atuando em departamentos ou diretorias da 

Semed. Em contrapartida, apenas 18 professores do perfil 2 disseram não estar em efetiva 

docência (gráfico 4). Em outras palavras, confirma-se a ideia de que o professor que está 

cumprindo sua carga horária de trabalho em sala de aula, acaba tendo menos tempo/condições 

de concluir cursos de formação continuada. 

 

Gráfico 03 – Quantidade de professores da Rmea – cursistas no Cefope –  

que atuavam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de professores da Rmea – não cursistas no Cefope –  

que atuavam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 
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Outra disparidade entre os perfis analisados aparece em relação ao cargo que estes 

docentes ocupam na Rmea. O cargo P III – professores com graduação – é a realidade de 61% 

dos professores não cursistas. Os professores do perfil 1 apresentam uma formação mais 

avançada, uma vez que 53% deles já ocupam o cargo P IV, relativo a docentes com pós-

graduação lato sensu. Sendo assim, podemos afirmar que os professores que nunca 

concluíram cursos no Cefope possuem formação aquém dos demais docentes. 

No que tange à porcentagem de titularidade – que pode chegar a 30%, calculada sobre 

o vencimento –, há um fato que merece atenção especial. No caso dos professores que já 

realizaram curso(s) no Cefope em qualquer momento de suas carreiras – professores cursistas 

–, 47% deles afirmaram já ter alcançado a porcentagem máxima dessa gratificação. Tal 

parcela é maior do que a soma de todas as outras cinco possibilidades de porcentagem de 

gratificação previstas no plano de carreira e remuneração do magistério público municipal 

(5%, 10%, 15%, 20% e 25%), que juntas correspondem a 25% do total de professores 

cursistas. Esta superioridade dos 30% de gratificação sobre a soma das demais porcentagens 

se justifica pela grande quantidade de professores na Rmea que já completaram a titularidade 

e também pelo fato de que 118 professores cursistas (25%) afirmaram ainda não possuírem 

essa gratificação (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Porcentagem de titularidade dos professores da Rmea cursistas no Cefope. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 
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Quando analisamos as respostas dos professores não cursistas em relação a essa 

temática, os dados apontam que mais da metade (56%) ainda não possuem nenhuma 

porcentagem de gratificação. Mas ao analisarmos especificamente os professores não cursistas 

que declararam algum tipo de titularidade, novamente os 30% de gratificação ficam em 

primeiro lugar, uma vez que vinte e seis (26) professores do perfil 2 declararam já ter 

alcançado a titularidade máxima, o que corresponde a 23% do total de docentes desse grupo 

(gráfico 6). Em outras palavras, a porcentagem máxima de titularidade é uma realidade 

presente na carreira de grande parte dos professores da Rmea. 

 

Gráfico 6 – Porcentagem de titularidade dos professores da Rmea não cursistas no Cefope. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

Em suma, os sujeitos de nossa pesquisa são, em sua maioria, professores em efetiva 

docência, estão na Rmea há no máximo onze anos e são formados pela Universidade Estadual 

de Goiás. A maioria daqueles que nunca realizaram cursos no Cefope estão atuando no 5º ano 

do Ensino Fundamental (26%), ocupam o cargo P III (61%) e declararam algum tipo de 

titularidade (41%); enquanto que aqueles caracterizados como cursistas ocupam o cargo P IV 

(53%) e atuam no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, em sua maioria (43%). Além disso, 

grande parte declarou ter alguma porcentagem de titularidade (72%), sendo que quase metade 

deles (47%) afirmou já possuir gratificação completa. 
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3.4 O Cefope na avaliação dos professores 

 

Partindo do fato de que o Cefope é a concretização de uma política pública de 

formação docente planejada, elaborada e efetivada diretamente para os servidores do 

magistério público municipal de Anápolis, julgamos pertinente esboçar a forma como os 

professores dialogam com esta proposta de formação continuada. 

Para compreender a avaliação feita por esses professores, precisamos saber qual a 

relação deles com o Cefope, quantos cursos já realizaram, de quantos desistiram e o que os 

motivaram a buscar a formação oferecida por este centro. Além disso, no caso dos professores 

não cursistas, é interessante ressaltar o motivo pelo qual nunca realizaram cursos no Cefope e 

qual foi a alternativa por eles escolhida para dar continuidade a seus estudos e formação. 

Comecemos por esse caso dos professores que nunca realizaram cursos no Cefope. Ao 

serem indagados se já sabiam da existência do Cefope antes de responderem ao questionário, 

quase todos (98%) afirmaram que sim, e ao serem solicitados para registrarem a principal 

função do Cefope, apenas duas pessoas não responderam. Analisando as respostas discursivas 

que os professores deram para expressar o principal papel do Cefope, a grande maioria o 

vinculou à formação continuada de professores/servidores da Rmea. Houve forte presença de 

termos como capacitação, formação docente e formação continuada. Se não foi por falta de 

conhecimento da existência deste centro de formação, nem de sua função, que tais professores 

optaram por não frequentá-lo, quais seriam os reais motivos? 

Sobre o principal motivo que os levou a não fazer ou não finalizar nenhum curso no 

Cefope até o momento da pesquisa, mais da metade (55%) sinalizou a falta de tempo como 

principal razão (gráfico 7). Este dado nos gera uma análise relevante, pois 41% deste mesmo 

grupo de professores que afirmam não terem realizado nenhum curso no Cefope por falta de 

tempo, já alcançaram alguma porcentagem de titularidade, sendo que 23% deles já 

completaram as 1.800 horas exigidas para obtenção da gratificação máxima de titularidade 

(gráfico 6). Pensando na possibilidade de estes professores terem buscado a Educação a 

Distância para realizar sua formação continuada como uma modalidade formativa que 

possibilita adequação do tempo de acordo com as necessidades do cursista, esta também não 

se sustenta. A maioria dos professores (56%) alegou que, para completar a titularidade, a 

relevância da Educação a Distância foi pequena ou nenhuma. 
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Gráfico 7 – Principais motivos que levaram os professores não cursistas no Cefope a não buscarem ou não 

finalizarem nenhum curso no Cefope. 
 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

Sendo assim, os mesmos professores que dizem não frequentarem o Cefope por falta 

de tempo, realizaram ou estão realizando cursos presenciais ou semipresenciais em outras 

instituições formativas e obtendo a carga horária necessária para completar a gratificação de 

titularidade. Eles estão participando de cursos que demandam a presencialidade em suas 

aulas, o que requer disponibilidade de tempo em data e horário específicos. Ou seja, há tempo 

para esses cursos em outras instituições, mas não há tempo para cursos no Cefope. A razão 

pode estar na quantidade de atividades exigidas por tais cursos, bem como a carga horária que 

eles vão dar como retorno a esses professores. Apesar de 87% dos respondentes classificarem 

os cursos do Cefope como bons ou muito bons, quando indagados sobre o que pode melhorar 

nestes cursos, a grande maioria (47%) aponta as atividades neles desenvolvidas, no sentido de 

que deveriam ser em menor volume do que era proposto na ocasião da pesquisa. 

Sobre as instituições formadoras, Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB) 

e Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), são responsáveis pela formação 

continuada de 67% desses professores, que afirmam em sua grande maioria (96%) terem pago 

pelos cursos realizados em toda sua trajetória profissional. Ou seja, os professores não 

cursistas dizem não ter tempo para realizar os cursos do Cefope, e acabam pagando para 

receber formação continuada em instituições privadas. Formação esta que é ofertada 

gratuitamente pela Rmea por meio deste centro de formação. 

Quando se trata dos professores cursistas, podemos chegar à avaliação do Cefope 

propriamente dita, mas não antes de também caracterizarmos a relação destes professores com 

este centro de formação. Grande parte desses professores (76%) já realizou de um a cinco 

cursos no Cefope, desistiram de no máximo um curso que iniciaram – por falta de tempo e 
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pelo excesso de trabalho por ele exigido – e afirmam que indicariam o Cefope para outros 

professores. Em contrapartida, os motivos que levaram os professores a escolher os cursos 

deste centro de formação foram apontados como “temática de interesse profissional”; 

“titularidade” e “obrigatoriedade do curso para função”, totalizando 66% das respostas. 

Quando solicitados a avaliar a contribuição dos cursos, os professores foram quase 

unânimes (95%) ao afirmarem que os momentos de formação puderam contribuir com sua 

prática docente. Ao serem indagados se indicariam os cursos do Cefope para outros 

professores, a grande maioria (94%) também afirmou que sim, sendo que a principal razão 

que os levaria a esta indicação é a relevância da temática do curso para a prática profissional, 

apontada por 61% dos professores. 

De forma geral o Cefope foi muito bem avaliado pelos respondentes, mas vale 

ressaltar que, ao se depararem com a possibilidade de relatar o que poderia melhorar nos 

cursos oferecidos por este centro de formação, mais da metade dos professores sinalizaram as 

atividades/trabalhos a eles solicitados como mudança necessária na execução dos cursos. Tal 

mudança foi sugerida no sentido de que os formadores deveriam solicitar menos atividades 

para serem realizadas fora do Cefope, uma vez que, segundo eles, a carga horária dos cursos 

não condiz com a quantidade acentuada de tarefas solicitadas. 

 

3.5 O Cefope para os que concluíram a titularidade 

 

Neste tópico, nos dedicaremos a analisar a relevância e a avaliação que os 

respondentes da pesquisa que já concluíram a titularidade fazem do Cefope. Tais sujeitos 

representam 43% do total dos 590 que responderam aos questionários de nossa pesquisa, em 

ambos os perfis, e merecem uma atenção especial em nossa análise. A quantidade expressiva 

de professores que já completaram a titularidade máxima é um dos motivos para este cuidado 

especial, mas o anseio em saber a verdadeira importância da formação continuada para esse 

grupo de professores é a razão mais instigante para essa apreciação. 

Não pretendemos, no entanto, abordar as temáticas de formação e de titularidade de 

forma linear, ou seja, não estamos rotulando a titularidade como único fator motivador ou 

única variável presente no processo formativo. É claro para nós, e os dados evidenciam isso, 

que alguns professores continuam a realizar cursos mesmo após completarem as 1800 horas. 

Outros deixam de buscar mais formação após completar essa carga horária, e outros se 

aposentam sem completá-la. Ou seja, há outras variáveis que influenciam na conclusão de um 

curso de formação continuada, dentre elas: as condições de trabalho nas quais o professor está 
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inserido, bem como sua dinâmica profissional; o formato e o conjunto de atividades do curso, 

além de questões pessoais. Sendo assim, a titularidade foi uma das variáveis que influenciam 

no processo formativo e que optamos por abordar em nosso trabalho, justamente por ser a 

questão mais presente nos discursos – tanto de professores quanto da equipe formadora e da 

própria Secretaria de Educação – acerca da procura ou não pelos cursos do Cefope. 

Iniciemos nossa análise pelo caso daqueles que já completaram a porcentagem de 

titularidade e se enquadram no perfil de cursistas, o que representa um montante de 224 

respondentes, 47% do total de pesquisados no perfil 1 (gráfico 5). Eles são, em sua maioria, 

professores em efetiva docência, ocupando cargo P IV, que concluíram de um a cinco cursos 

no Cefope, nunca desistiram de algum curso que iniciaram neste centro de formação e 

apontam as temáticas de interesse profissional como a maior motivação na escolha dos cursos 

do Cefope. Ainda analisando a grande maioria destes respondentes, eles afirmaram ter 

participado de outras ações formativas no Cefope – palestras e oficinas que fizeram parte de 

seminários e colóquios – e possuem, em média, quatorze anos de docência e onze anos de 

Rmea. Além disso, a maioria destes professores conseguiu alcançar a titularidade máxima em 

até dez anos de Rmea, mas a média de tempo gasto para tal intenção é de sete anos. 

Embora na visão geral destes respondentes a avaliação do Cefope tenha sido muito 

boa – apenas onze respondentes afirmaram que não indicariam algum curso do Cefope para 

outros professores e somente quinze deles avaliaram os cursos desse centro de formação como 

regulares e com muito a melhorar –, o Cefope não esteve presente de forma significativa ou 

intensa na trajetória de formação continuada destes professores. Há uma forte presença de 

instituições privadas nesta formação, e as mais apontadas são: Centro de Ensino Tecnológico 

de Brasília (CETEB), Faculdade Apogeu e Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), 

que juntas são responsáveis por 55% da formação desses profissionais com titularidade 

completa. 

Continuando com as contradições levantadas pelo cruzamento das respostas à temática 

de titularidade completa, podemos citar o fato de que quase 40% dos respondentes afirmaram 

que o Cefope teve uma pequena relevância para que eles conseguissem completar tal 

gratificação. Indo além, 63% deles afirmaram que os cursos realizados em toda sua trajetória 

profissional foram – em grande parte – pagos, mesmo com a existência do Cefope há mais de 

quinze anos na Rmea como uma possibilidade gratuita de formação continuada. 

Em outras palavras, quando solicitados a avaliar o Cefope, os professores cursistas 

registram boa conceituação e sinalizam a possibilidade de recomendá-lo a colegas de trabalho, 

ao mesmo tempo em que afirmam realizar a maior parte dos cursos de sua trajetória de 
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formação continuada em instituições privadas, pagando pelas atividades formativas por elas 

oferecidas e declarando – em sua maioria – que o Cefope possui uma pequena relevância na 

consecução da quantidade de horas necessárias para a titularidade completa. 

Partindo para o caso dos professores não cursistas; que apesar de não terem avaliado 

as ações formativas do Cefope, suas respostas a determinadas questões nos possibilitam 

apontar dados merecedores de reflexão; mais de 20% destes professores completaram a 

titularidade sem nunca ter realizado um único curso no centro de formação a eles 

disponibilizado pela Rmea. Embora a maior parte dos professores não cursistas ocupem o 

cargo P III, no caso específico daqueles professores com titularidade completa e que nunca 

concluíram cursos no Cefope, a realidade muda, uma vez que 85% destes professores já 

ocupam o cargo P IV. Ou seja, esses 20% formam um subgrupo particular dentro do universo 

dos professores não cursistas, pelo fato de desenharem uma configuração de formação 

continuada diferente do restante. Além de já terem completado a titularidade, eles também já 

buscaram algum curso de pós-graduação lato sensu e obtiveram sucesso no pedido de acesso 

de cargo. 

Ampliando a visão dentro do campo de professores não cursistas, com 30% de 

titularidade, podemos afirmar que, na média, eles são professores há cerca de quinze anos, 

docentes na Rmea há oito anos e meio, e gastaram por volta de cinco anos para completarem 

tal gratificação. Comparando estas médias com as referentes aos professores cursistas, os 

dados apontam que aqueles que nunca concluíram cursos no Cefope gastam menos tempo 

para conseguirem a titularidade completa. 

E quais são as instituições que formam estes professores? Novamente aparecem no 

topo da lista o CETEB e a UNIVERSO, que juntos abarcam 67% dos professores não 

cursistas e que já completaram as mil e oitocentas horas de curso. Tal informação é ratificada 

pelos próprios professores quando, em sua quase totalidade (96%), afirmam terem realizado 

cursos pagos para consecução da carga horária necessária para a titularidade completa, o que 

se assemelha ao caso dos professores cursistas. 

 

3.6 Tempo de Rmea no momento de obtenção da titularidade completa 

 

Ao analisarmos as respostas dos professores que já obtiveram a porcentagem máxima 

da gratificação de titularidade, percebemos que há uma diferença considerável no que tange à 

quantidade de tempo que os professores da Rmea gastam para alcançar essa titularidade 

completa. Os professores que já realizaram algum curso no Cefope gastam, em sua maioria 
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(77%), até dez anos para conseguirem a porcentagem máxima da gratificação de titularidade, 

enquanto aqueles que nunca realizaram nenhum curso no Cefope gastam, em grande parte 

(83%), até seis anos para conseguirem tal porcentagem. Estes dados nos revelam que os 

professores que nunca concluíram nenhum curso no Cefope acabam conseguindo completar 

sua gratificação de titularidade em menos tempo do que aqueles que são cursistas neste centro 

de formação. 

Refletindo sobre as razões para tal diferença de tempo, apreendemos que atualmente 

há uma grande oferta de cursos de especialização, nos mais diversos formatos, que facilitam o 

acesso a uma certificação com carga horária de extensão considerável – mínimo de 360 horas 

–, sem exigir muito por parte do professor/aluno – poucas aulas presenciais e atividades que 

não demandam reflexão teórica expressiva. Por outro lado, os cursos do Cefope possuem 

carga horária mínima de 40 horas, e em geral, não ultrapassam 120 horas por curso ou módulo 

de curso. E segundo relato dos próprios professores nos questionários de nossa pesquisa, os 

cursos do Cefope costumam vincular suas aulas – sempre presenciais – à realização de 

diversas atividades, vistas por vários docentes como exagero e excesso de trabalho extra. 

Alguns professores chegaram a registrar comentários; por vontade própria, ao lado das 

questões que indagavam o motivo pelo qual nunca haviam realizado curso no Cefope ou 

começado e desistido de algum deles; acerca da 

 

Longa duração para pouca carga horária (prof 014). Período muito longo de curso 

(prof 038). Existem excesso de trabalho exigido pelo curso, deveria ser realizado 

dentro do horário do curso, pois já temos muito trabalho para casa (prof 067). Os 

cursos deveriam ser de 1 semana ou 2 seguidas. Uma vez por semana, 40 horas, são 

2 meses de curso e é cansativo. Em uma ou duas semanas 40 horas se torna mais 

motivador, pois acaba logo e sobra mais tempo para realizar outros cursos (prof 321) 

(PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

 

Paralelos a essa linha de argumentação, houve também relatos de professores que já 

completaram a titularidade máxima e afirmaram que o Cefope teve pequena ou nenhuma 

importância para tal consecução, pela razão de oferecer cursos com carga horária pequena, do 

ponto de vista deles. Analisando este cenário, percebemos a presença do trabalho como uma 

das variáveis que interferem diretamente na realização de cursos de formação continuada. 

Trata-se do trabalho em sentido amplo, ou seja, do trabalho desempenhado pelo professor na 

escola – dentro e fora da sala de aula, e que ainda resulta em mais trabalho a ser levado para 

casa –; do trabalho exigido para se concluir um curso, além do trabalho relacionado às 

atividades cotidianas de cada um. Isso tudo sem mencionar que a maioria dos professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental é do sexo feminino, o que traz consigo uma carga de 
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trabalho extraclasse bem maior do que no caso dos homens, quando analisadas as condições 

concretas de trabalho. 

Ao associar a formação continuada à jornada de trabalho do professor – tanto na 

escola quanto fora dela –, percebemos que não se pode considerar a formação sem ponderar o 

trabalho real por ele desempenhado. E quando se fala em trabalho real é preciso lembrar que 

há uma decalagem entre o trabalho que é proposto e o trabalho que acontece de fato – trabalho 

real. Muitas vezes o professor desempenha, por diversos motivos, papéis que não são de seu 

ofício, o que ocorre devido à falta de pessoal nas unidades escolares e à sobreposição de 

tarefas que lhes são impostas por diferentes esferas. 

Os depoimentos recém-citados nos remetem à percepção do anseio geral, por parte dos 

professores, pela conclusão mais rápida das ações de formação continuada, e demonstram 

indicações de outros formatos de cursos além dos já desenvolvidos pelo Cefope. Formatos 

estes que possivelmente seriam de melhor adaptação à tal jornada de trabalho, uma vez que 

foram sugeridos pelos próprios professores. 

Ao serem indagados sobre o que pode melhorar nos cursos oferecidos pelo Cefope, a 

maioria dos professores cursistas (47%) apontou “as atividades desenvolvidas durante o 

curso” como o que mais precisa ser mudado, dentro de uma lista de cinco opções (gráfico 08). 

O que nos chama a atenção é o fato de que muitos deles sentiram necessidade de registrar o 

porquê da escolha deste item, permitindo-nos uma análise mais ampla e consistente, ao 

escreverem comentários do tipo: “Muita atividade para pouca carga horária” (prof 429); 

“Com tanta atividade assim, os cursos deveriam dar certificado com carga horária muito 

maior” (prof 031). Em outras palavras, ao apontarem o que deve melhorar nos cursos do 

Cefope, eles sinalizam a necessidade de melhorias nas atividades dos cursos, sugerindo que 

elas sejam reduzidas ao que é possível desenvolver no horário do curso, ou até mesmo 

extintas. Não seria este mais um indício da presença do trabalho lato sensu como condição 

para a realização dos cursos? 

Ao unir a facilidade que as instituições particulares de formação docente oferecem, às 

demandas de atividades solicitadas pelo Cefope a seus cursistas – vistas como ponto 

nevrálgico pela maioria dos professores –, realizar cursos fora desse centro de formação 

parece ser mais atraente para o público, que demonstra um interesse em cursos com carga 

horária extensa. Toda essa discussão endossa os dados explicitados pelos dois últimos 

gráficos, justificando o fato de professores não cursistas conseguirem alcançar mais 

rapidamente a gratificação de titularidade. A discussão justifica, mas ainda deixa lacunas. É a 

qualidade dessa formação preferida pelos professores? A busca pelos cursos é diretamente 
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vinculada à obtenção de titularidade, ou ela permanece mesmo após a consecução da 

gratificação máxima? 

 

Gráfico 8 – O que pode melhorar nos cursos oferecidos pelo Cefope, de acordo com os professores cursistas. 

 

Fonte: Pesquisa da autora, 2013. 

 

Outro fator que chama a atenção na análise desses dados é o pico que acontece no 

terceiro ano da carreira na Rmea em ambos os casos. Observa-se uma grande quantidade de 

professores que conseguiram completar a porcentagem da titularidade logo após finalizar o 

período probatório – de três anos –, e o caso dos professores não cursistas chama-nos a 

atenção, pois mais da metade dos professores (56%) completaram a porcentagem com três 

anos de Rmea. Mais uma vez, aqueles que não fazem parte dos professores cursistas no 

Cefope saem na frente no quesito tempo de conclusão de cursos. 

É sempre bom lembrar que em momento algum nossa intenção foi relacionar essa 

agilidade com qualquer sinalização positiva desta prática. Pelo contrário, surgem indagações 

que nos levam a refletir sobre a qualidade dessa formação. Como um professor, com todas as 

atribuições que lhe são devidas em seu fazer docente, sem contar as relacionadas à sua vida 

pessoal, consegue cumprir carga horária de mil e oitocentas horas de curso
11

, em apenas três 

anos? 

                                                             
11

1.800 horas é a carga horária exigida pelo Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Anápolis para obtenção da porcentagem máxima de gratificação sobre o vencimento do professor 

(30%), conforme consta no Art. 61 da Lei Complementar nº 211 de 22 de dezembro de 2009. 
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A obtenção da titularidade é um fator que acaba gerando dúvidas com relação à 

continuidade da busca por formação continuada por parte dos professores da Rmea. Quando 

perguntados sobre a pretensão de realizar algum curso, na área da educação, no ano seguinte, 

87% dos professores cursistas e 70% dos professores não cursistas, afirmaram que de fato 

possuem esta intenção. Mas ao serem indagados sobre a quantidade de cursos que já haviam 

realizado após completar a porcentagem máxima dessa gratificação, a maioria dos professores 

afirmou ter concluído um ou nenhum curso na área da educação após alcançarem os 30% de 

titularidade. No caso dos professores não cursistas, a porcentagem é maior (55%) quando 

comparada com os professores cursistas (40%). Ou seja, os professores até manifestam a 

intenção de realizar um curso no futuro, mas quando se trata de o que realmente já foi 

concluído após a consecução da máxima gratificação de titularidade, a realidade muda e se 

torna menos próxima do ideal. 

Avançando um pouco mais nesta análise, podemos relacionar o fato de os professores 

terem realizado apenas um ou nenhum curso, ao tempo que eles tiveram após a conclusão da 

carga horária necessária para os 30% de titularidade. E mais um fato nos chama a atenção em 

nossa pesquisa, quando analisamos esta relação. Os professores com titularidade completa na 

ocasião da pesquisa já a possuíam havia cerca de três anos e meio, em ambos os perfis. Este 

número foi obtido por meio da diferença entre o tempo de Rmea que esses professores 

declararam ter e o tempo que eles gastaram para completar essa gratificação. O detalhe 

interessante é a proximidade entre a atual condição do tempo pós-gratificação (três anos e 

meio) e o pico apresentado em ambos os gráficos (três anos). Ou seja, professores que em sua 

maioria declararam ter realizado um ou nenhum curso nos últimos três anos e meio – na 

média –, precisaram de menos tempo que isso (três anos) para completarem 1.800 horas de 

curso. Neste ponto nos aproximamos muito da resposta à pergunta lançada há pouco: A busca 

pelos cursos é diretamente vinculada à obtenção de titularidade, ou ela permanece mesmo 

após a consecução da gratificação máxima? Esta é uma questão que merece novas 

investigações e sinalizações que ajudem desvendar outros elementos envolvidos na formação 

continuada. 

 

3.7  Políticas públicas de formação continuada da Rmea em contraponto com o proposto 

pelo governo federal 

 

Tendo exposto o perfil do professorado da Rmea, a avaliação por ele feita sobre as 

ações formativas propostas por esta rede via Cefope e a relação existente entre a conclusão de 
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cursos de formação continuada e gratificações de titularidade; dedicaremos este tópico à 

análise do que a Rmea propõe enquanto políticas públicas de formação continuada de 

professores e o que é preconizado a nível federal. 

Iniciaremos nossa análise pelo Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal de Anápolis, regulamentado pela Lei Complementar nº 211 de 

22 de dezembro de 2009. Essa lei aborda a questão da formação continuada em diversas 

ocasiões, frequentemente fazendo uso de termos como aperfeiçoamento e aprimoramento para 

referir-se aos processos de formação em serviço. Alguns dos trechos mais relevantes dos 

quais trata o Estatuto, sobre a formação continuada, são os que se referem à licença para 

aprimoramento profissional, à destinação de parte da carga horária de trabalho docente a ser 

designada à formação continuada e às gratificações de titularidade e aprimoramento 

profissional. 

A licença para aprimoramento profissional consiste no ato de o servidor se afastar de 

suas funções, com todos os direitos e vantagens preservados como se estivesse em efetivo 

exercício, para frequentar cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização na área da 

educação, de acordo com o tempo de duração do referido curso e/ou para participar de 

congressos, simpósios ou de eventos similares, desde que a temática abordada esteja 

relacionada à educação (ANÁPOLIS, 2009). A destinação de parte da carga horária de 

trabalho docente – mínimo de um terço das horas-atividades – para a formação continuada e 

outras atividades como planejamento coletivo e atividades pedagógicas está prevista no 

Estatuto, mas ainda não foi colocada em prática. 

Quanto à gratificação de titularidade, esta será concedida ao professor público 

municipal estável que estiver atuando no âmbito da Semed, mediante a apresentação de 

certificado(s) de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou de cursos de pós-graduação 

na área educacional ou em sua área de formação. Tais cursos devem ter carga horária igual ou 

superior a 40 horas e o professor deve obter aproveitamento mínimo de 75%. A gratificação 

de titularidade será calculada, proporcionalmente à carga horária dos cursos realizados, sobre 

o vencimento devido ao docente
12

. Já a gratificação para aprimoramento profissional, que não 

pode ser atribuída a um servidor que já se encontra em licença também para este fim, é 

destinada ao servidor estável do magistério, inscrito em cursos de pós-graduação lato sensu 

ou stricto sensu na área da Educação e áreas afins, com aplicabilidade voltada para a 

                                                             
12

  Tal gratificação segue as seguintes proporções: 5% para carga horária igual ou superior a 180h; 10% para 

carga horária igual ou superior a 360h; 15% para carga horária igual ou superior a 720h; 20% para carga 

horária igual ou superior a 1.080h; 25% para carga horária igual ou superior a 1.440h e 30% para carga 

horária igual ou superior a 1.800h. 
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Educação Infantil e Ensino Fundamental, de acordo com o tempo de duração do curso 

(ANÁPOLIS, 2009). 

Além destes direitos, também é assegurado ao professor efetivo e estável as 

progressões do tipo horizontal e vertical, que são as movimentações deste professor dentro do 

Plano relacionadas à conclusão de cursos durante sua carreira docente. Para apreender melhor 

estas movimentações dentro do Plano de Carreira, faz-se necessário compreender a 

organização do Quadro Permanente do Magistério (QPM) do município de Anápolis. Tal 

quadro “é constituído pelo cargo de provimento efetivo do professor, título único atribuído a 

todos os seus integrantes responsáveis pelos trabalhos de docência distribuídos segundo suas 

habilitações, por níveis, designados cada nível por um símbolo peculiar” (ANÁPOLIS, 2009, 

Art. 11), a saber: PI – professor com formação em Nível Médio, na modalidade normal; PII – 

professor com formação em nível superior, Licenciatura Curta, cargos que serão extintos 

quando vagarem; PIII – professor com formação em nível superior, Licenciatura Plena ou 

outra graduação correspondente em áreas específicas do currículo, com formação pedagógica; 

PIV – professor graduado – Licenciatura Plena – e com especialização lato sensu na área 

educacional, de carga horária mínima de 360 horas; PV – professor com título de mestre 

obtido em curso de pós-graduação stricto sensu na área educacional; PVI - professor com 

doutorado em curso de pós-graduação stricto sensu na área educacional e PEE – professor 

especialista em educação, cargos que serão extintos quando vagarem (ANÁPOLIS, 2009). 

Cada nível, que é a posição do cargo no Plano de Carreira de acordo com a habilitação 

e formação do professor, desdobra-se em seis referências identificadas pelas letras A, B, C, D, 

E e F; que são a posição do professor dentro de um cargo de acordo com os critérios da 

progressão horizontal. Já a progressão vertical refere-se à passagem de um nível para outro 

imediatamente superior, uma vez comprovada a habilitação exigida e desde que haja vaga no 

nível pleiteado. Concretizada a progressão vertical, não ocorre nenhuma alteração na 

referência já conquistada pelo professor. Ou seja, se o professor era PIV – D e concluiu o 

mestrado em educação, ele passa a ocupar o nível PV também sob a referência D. A 

progressão vertical não pode ser concedida, dentre outros casos, ao professor que ainda estiver 

sujeito ao estágio probatório. Além disso, o professor que mudar de nível só poderá requisitar 

nova progressão vertical após o prazo mínimo de três anos, sendo que neste período lhe serão 

vetadas a disponibilidade e a licença por interesse particular (ANÁPOLIS, 2009). 

Já a progressão horizontal é a movimentação de uma referência – letra – para outra, 

dentro de um mesmo nível, por merecimento e tempo de serviço do professor. Para tal, é 

necessário que o professor tenha completado cinco anos de efetivo exercício na referência; 
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tenha obtido resultado positivo na avaliação de desempenho no período dos referidos cinco 

anos e apresente certificado(s) de participação em programas ou cursos de capacitação com 

carga horária mínima de 120 horas – no caso de realização de mais de um curso/programa, a 

carga horária mínima deve ser de 20 horas cada um. A progressão horizontal não é concedida 

ao professor que ainda está no estágio probatório, até mesmo pelo fato de que é necessário ter 

cinco anos completos em efetivo exercício para concessão de tal progressão, e o estágio 

probatório é de três anos. Além disso, o percentual estipulado sobre o salário-base, de uma 

referência para outra, é de 3%. Para compreender melhor como se dá a organização do QPM 

na Rmea, elaboramos o quadro 1
13

, a seguir, que explicita os níveis e suas respectivas 

referências. 

 

Quadro 1 – Organização de Cargos, Níveis e Referências do Magistério Público Municipal de Anápolis. 

CARGO NÍVEL 
REFERÊNCIA 

A B C D E F 

PROFESSOR 

I 
0 a 05 

anos 

05 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

20 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

III 
0 a 05 

anos 

05 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

20 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

IV 
0 a 05 

anos 

05 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

20 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

V 
0 a 05 

anos 

05 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

20 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

VI 
0 a 05 

anos 

05 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

20 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

 

Fonte: Anápolis, 2009. 

                                                             
13

  Este quadro é uma adaptação feita pela autora dos Anexos III e IV da Lei Complementar nº 211, de 22 de 

dezembro de 2009, que versa sobre o Estatuto e  Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Municipal de Anápolis. No Anexo III,  há registro dos níveis V e VI, mas não há menção de suas respectivas 

referências. Já no Anexo IV, não há sequer menção ao nível V nem ao VI. Tal quadro cita apenas os níveis I, 

II, III, IV e EE (sendo este último já extinto, bem como o nível II). Já na tabela salarial publicada no site do 

sindicato dos professores, em janeiro de 2014, constam as possibilidades de letras (referências) para o nível 

V, mas também são desconsideradas as referências do nível VI. O departamento de Recursos Humanos da 

Semed informou-nos que a publicação do Anexo IV ocorreu de forma desatualizada em 2009, e que as 

tabelas salariais publicadas a partir de 2010 já consideraram o nível V em sua estrutura. O motivo de estas 

tabelas não considerarem o nível VI foi justificado pelo RH pelo fato de que à época da elaboração da tabela, 

a Rmea não contava com nenhum professor nível VI em seu quadro docente. Como essa realidade mudou, 

uma vez que atualmente há um professor nível VI (doutor em Educação Física) na Rmea, segundo 

informações do RH, tal atualização será realizada nas próximas publicações da tabela salarial e do Estatuto. 
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Os professores da Rmea têm assegurado o seu direito de aperfeiçoamento profissional 

continuado com licenciamento periódico para esse fim. Eles contam a possibilidade de 

gratificação de titularidade à medida que concluem cursos na área da Educação e também 

contam com o benefício das progressões – horizontal e vertical. 

Neste ponto começamos a entrelaçar a legislação do município de Anápolis com as 

leis de alcance nacional, e a ver em que medida esta é cumprida. A Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 – prevê em seu artigo nº 67, inciso IV, que a valorização 

dos profissionais da Educação deve ser promovida pelos sistemas de ensino por meio da 

garantia de progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho. A LDB ainda prevê que tal garantia esteja assegurada nos estatutos e planos de 

carreira do magistério público, exatamente como acontece no caso do município de Anápolis, 

que sistematiza tal previsão no artigo 4º (inciso IV) e no artigo 74 da Lei Complementar nº 

211/2009 (BRASIL, 1996; ANÁPOLIS, 2009). A promoção da valorização docente por meio 

de ações de formação continuada também é proposta no Decreto nº 6.755/2009 como um dos 

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica que, em seu artigo 3º, inciso V, prevê que estas ações estimulem o ingresso, 

permanência e progressão na carreira (BRASIL, 2009a). 

Ainda no artigo nº 67 da LDB, há a previsão de outras formas de valorização dos 

profissionais da Educação, que também são cumpridas na Rmea e previstas na lei 

complementar que regulamenta o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Anápolis. São meios de valorização presentes em ambas as leis: 

ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; piso salarial 

profissional/remuneração condigna; período reservado a estudos, planejamento e avaliação 

incluído na carga de trabalho; condições adequadas de trabalho/ambiente de trabalho com 

instalações e material pedagógico que viabilizem o exercício eficaz das atribuições docentes. 

(BRASIL, 1996; ANÁPOLIS, 2009). 

Vale ressaltar que no Documento Final da Conae 2010 há também propostas de 

valorização docente por meio da ampliação e democratização da distribuição de bolsas para 

professores da rede pública em nível de mestrado e doutorado, além de previsão da garantia 

da licença remunerada durante o período em que o professor estiver realizando o curso. Neste 

caso o professor não teria nenhum prejuízo funcional e tais benefícios deveriam estar sob 

critérios estabelecidos no plano de cargos, carreiras e salários; o que dialoga diretamente com 
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as proposições da legislação municipal de Anápolis sobre esta temática (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

Das intersecções acima apontadas, falta-nos abordar as questões do piso salarial 

profissional e do período reservado a estudos, planejamento e avaliação dentro da carga 

horária do professor. O cenário atual da remuneração dos docentes da Rmea configura-se, em 

grande parte, em concordância com o que é previsto pela legislação federal
14

. O Estatuto e 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Anápolis prevê em seu artigo 154 que, 

a partir de sua publicação, os valores dos vencimentos básicos dos professores passam a ser 

determinados conforme o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da 

Educação Básica. Há também a previsão de que tal vencimento seja atualizado anualmente, 

no mês de janeiro, baseado nos termos das leis federais nº 11.494/2007 e 11.738/2008. Em 

janeiro deste ano foi publicada a Lei nº 3.713 que dispõe sobre o piso salarial profissional 

para os ocupantes do cargo do magistério público municipal da Educação Básica e dá outras 

providências, cumprindo o reajuste previsto a nível nacional de 8,32% (ANÁPOLIS, 2014). 

Acerca do período reservado a estudos, incluído na carga horária de trabalho, podemos 

citar experiências que acontecem dentro do próprio Cefope, como práticas de formação 

continuada que vão além dos tradicionais cursos. Estamos falando dos grupos de estudo, que 

são prática recorrente dentro deste centro de formação. O Cefope tem a responsabilidade de 

elaborar a política de formação continuada dos professores e servidores da educação e para 

isto desenvolve estudos acerca das necessidades formativas, apoiando assim suas ações em 

planejamentos mais rigorosos do ponto de vista científico. Para tanto, conta com sete grupos 

de estudo que se reúnem sistematicamente e de forma independente entre si para discutir, 

pesquisar e sinalizar ações nas áreas de educação infantil, tecnologias digitais na educação, 

alfabetização, currículo, gestão escolar, coordenação pedagógica e educação física. O 

primeiro deles surgiu no ano de 2009 e permanece até hoje estudando e pesquisando sobre o 

uso das tecnologias digitais no ambiente escolar. Depois dele outros foram surgindo, com 

focos em diferentes temáticas e sempre compostos por professores da Educação Básica da 

Rmea. Tais grupos de estudo contam com a colaboração e parceria de IPES como a 

Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás e Instituto Federal de Goiás 

                                                             
14

Para que esta concordância se faça completa, ainda falta a destinação de parte da carga horária de trabalho do 

professor (mínimo de um terço das horas-atividades) para a formação continuada e outras atividades como 

planejamento coletivo e atividades pedagógicas. Segundo o Departamento de Recursos Humanos da Semed, a 

proposta de adequação da carga horária de trabalho docente a essas preconizações federais já está em análise 

para possível implementação no ano de 2015. 
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para coordenar e/ou nortear as ações de estudo. Os professores que integram os grupos de 

estudo desempenham as atividades a eles relacionadas dentro de sua carga horária de trabalho.  

Neste ponto encontramos mais uma intersecção entre a legislação federal e a do 

município de Anápolis. O Decreto nº 6.755/2009 estipula como um dos objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica o apoio à oferta e 

expansão de cursos de formação inicial e continuada a profissionais do magistério pelas IPES. 

O Documento Final da Conae 2010 também reforça a necessidade de se efetivar parcerias 

com as universidades enquanto instâncias formadoras, sendo esta uma corresponsabilidade 

dos sistemas de ensino – inclusive o municipal – para assegurar o acesso aos meios de 

formação continuada (BRASIL, 2009a; CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2010). Tais ações são desenvolvidas pelo Cefope por meio das parcerias na coordenação e/ou 

orientação dos grupos de estudo bem como na cessão do espaço físico de suas dependências 

para realização de cursos ofertados por estas instituições, além da promoção da divulgação 

destas ações formativas com o intuito de motivar a participação dos professores. 

O Documento Final da Conae 2010 também aborda a questão dos grupos de estudo. 

Em seu eixo IV, uma política nacional de formação e valorização destes profissionais implica, 

dentre outros fatores, no 

 

[...] favorecimento da construção do conhecimento pelos/as profissionais da 

educação, valorizando sua vivência investigativa e o aperfeiçoamento da prática 

educativa, mediante a participação em [...] grupos de estudos na educação básica. 

Deve-se garantir o tempo de estudo dentro da carga horária do/da profissional [...] 

(CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 81). 

 

Este mesmo documento ainda reforça a ideia de formação continuada como 

possibilidade de sanar lacunas da formação inicial, detectadas a partir de uma autoavaliação 

institucional, além de determinar que momentos de formação continuada sejam contemplados 

no plano de carreira. 

A partir de uma autoavaliação institucional, pode-se identificar, por exemplo, 

lacunas na formação inicial, passíveis de serem sanadas pelo desenvolvimento de 

um programa de formação continuada, assim como se poderão identificar, também, 

potenciais específicos em professores/as e demais trabalhadores/as em educação, 

seja em encontros pedagógicos, seja no âmbito do próprio sistema de ensino e/ou da 

instituição educativa. Assim sendo, essa concepção de avaliação poderá incentivar 

os/as docentes à atualização pedagógica, contemplando, ainda, no plano de carreira, 

momentos de formação continuada (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2010, p. 54). 

 

Outra semelhança encontrada neste documento em relação à realidade da Rmea é a 

questão dos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma vez que ele propõe que tais 
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polos sejam sedimentados em centros de formação continuada dos profissionais da Educação 

coordenados pelas universidades em parceria com as redes de ensino público. Como 

mencionado anteriormente, o Cefope e o polo UAB Anápolis estão instalados no mesmo 

prédio, mas cada um com suas dependências – salas de aula, laboratórios, secretarias, 

banheiros e bibliotecas – individualizadas. 

Enfim, podemos destacar que no que tange à formação continuada de professores, a 

Rmea tem buscado e alcançado, em grande medida, dialogar e atender às proposições e/ou 

deliberações em nível federal. Um dos principais resultados deste alinhamento é a 

contribuição da gestão do município de Anápolis para com o regime de colaboração entre os 

entes federados, que é tão presente nos discursos e documentos oficiais e ao mesmo tempo tão 

importante para a consecução dos objetivos das políticas públicas em todas as esferas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final da trajetória deste trabalho, após transcorrer todo o percurso da 

pesquisa cujo desafio foi analisar as políticas públicas de formação continuada de professores 

em nosso país; discutir a temática das competências, qualificação profissional e os diferentes 

conceitos de formação continuada e, por final, expor e analisar o cenário da formação 

continuada na Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Rmea), principalmente sob a lente da 

avaliação dos docentes acerca das ações formativas a eles oferecidas via Centro de Formação 

dos Profissionais em Educação de Anápolis (Cefope). 

No que tange à pesquisa documental; que teve por referência a base legal que norteia a 

formação continuada em nosso país e no município de Anápolis, bem como os arquivos do 

Cefope; percebemos diversas tentativas do governo federal de alinhar o discurso acerca desta 

temática, embora grande parte delas não tenha sido fecunda em sua implementação ou até 

mesmo não tenha chegado sequer a sair do papel, como foi o caso do Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores, em 2003. Trata-se de um cenário de idas 

e vindas de ministros da Educação e consequentemente de portarias publicadas e revogadas 

em curto período de tempo, configurando um movimento pendular de propostas de formação 

continuada advindas do Governo Federal, com enfoque meritocrático. Tal movimento 

justifica-se principalmente pelas proposições de 2002 (DCN); de 2003 (Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de Professores e seus desdobramentos); de 2004 (quando 

esse sistema é substituído pela proposição – que dura apenas 19 dias – do Sistema Nacional 

de Formação Continuada de Professores da Educação Básica); até chegarmos ao Sistema 

Nacional de Formação (Sinafor), norteado pelo Decreto nº 6.755/2009, que baliza as ações de 

formação continuada em nosso país atualmente. 

Aliadas a esse movimento pendular de proposições federais, encontram-se diversas 

propostas de governos estaduais e municipais com nomenclaturas diferenciadas, mas também 

bastante focadas na questão da meritocracia. Tal enfoque nesta temática se fez e ainda se faz 

muito presente, tão presente que foi retomado na discussão do Plano Nacional de Educação 

(PNE) em especial na estratégia de número 7.36, que defende o estabelecimento de “políticas 

de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito 

do corpo docente, da direção e da comunidade escolar” (BRASIL, 2014). 

Dentro deste contexto de disputas no processo de elaboração da base legal norteadora 

da formação continuada em nosso país, nossa pesquisa mostrou um Cefope que perpassou 

essas idas e vindas e se mantém até hoje como lócus de concretização de quase todas as 
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políticas de formação continuada da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. O Cefope passou 

por esses caminhos desempenhando ações ora sinalizadas pelo Governo Federal – como o 

atual Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – e ora fruto de projetos 

elaborados por sua própria equipe de formadores. Em meio a toda a nossa discussão acerca 

das concepções de formação continuada, da noção de competências e qualificação 

profissional e da análise dos dados de nossa pesquisa empírica, deparamo-nos com algumas 

questões que problematizam a forma como o Cefope vem desenvolvendo esse trabalho nos 

últimos anos. 

A vinculação da busca pela formação continuada à possibilidade de incremento 

salarial faz-se presente nos discursos de diversos segmentos educacionais na Rmea. Nossa 

pesquisa sinalizou alguns descompassos tanto no que tange às respostas dos docentes a 

diferentes questões de temáticas semelhantes – sendo a titularidade uma delas –, quanto às 

condições objetivas do Cefope e até mesmo entre o que é ofertado pelo Cefope e o que faz 

parte da busca dos professores por formação continuada. Trata-se de contradições acerca das 

práticas formativas, tanto por parte dos cursistas quanto do próprio Cefope, trazidas à tona 

pelas respostas dos professores. Em entrevista com a diretora do Cefope, a mesma sinaliza um 

esvaziamento nos cursos do centro nos últimos anos que vem se acentuando cada vez mais. É 

bem provável que tal queda na procura de cursos esteja relacionada a estas contradições e 

descompassos. Com o intuito de problematizar tais questões e sinalizar possíveis 

direcionamentos para a formação continuada na Rmea, analisemos tais incongruências. 

Os professores cursistas, que são aqueles que já realizaram algum curso no Cefope em 

qualquer momento de suas carreiras na Rmea, afirmam, em sua maioria, que indicariam os 

cursos oferecidos por esse centro de formação para outros professores pelo fato de tais cursos 

possuírem temática relevante para sua prática profissional. Além disso, classificam os cursos 

como bons ou muito bons, mas, em contrapartida, a maioria dos professores cursistas com 

titularidade completa afirma que o Cefope teve uma importância que varia de nenhuma – 

quando nenhum curso aproveitado para titularidade foi realizado no Cefope – a pequena – 

quando menos da metade dos cursos aproveitados para titularidade foram realizados no 

Cefope – para o alcance das 1800 horas necessárias para completar os 30% de gratificação de 

titularidade. Outra contradição apresenta-se no momento em que 87% dos professores 

cursistas com titularidade completa afirmam pretender realizar algum curso, na área da 

educação, no ano seguinte. Mas ao serem indagados sobre quantos cursos já concluíram após 

a consecução da gratificação de titularidade completa, 40% afirmam ter realizado apenas um 

ou nenhum curso de formação continuada na área da Educação. Estaria esta contradição 
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ligada à já enraizada crença de que os professores da Rmea buscam cursos principalmente 

para alcançar a titularidade? Ou ao fato de que os cursos oferecidos atualmente pelo Cefope 

não estão contemplando as necessidades formativas dos docentes desta rede? 

Esta reflexão é endossada pelo fato de que os professores cursistas sinalizam a forma 

como as atividades são propostas nos cursos do Cefope enquanto fator primordial a ser 

melhorado nestas ações formativas. Eles afirmam que tais atividades exigem, em sua maioria, 

mais tempo para sua execução do que o previsto no planejamento dos cursos e 

consequentemente na carga horária final do certificado. Em outras palavras, os professores 

afirmam que as atividades demandam um tempo para seu cumprimento que vai além do que 

lhes é certificado, restando um sentimento de que eles estudaram mais do que o tempo que 

lhes foi autenticado pelo diploma no final do curso. Será este o motivo pelo qual 55% dos 

professores cursistas com titularidade completa e 67% dos professores não cursistas também 

com esta gratificação realizaram a maioria de seus cursos de formação continuada em 

instituições como CETEB, APOGEU e UNIVERSO? Como o Cefope poderia atrair esses 

professores de volta às suas salas de formação? Quais seriam as necessidades formativas 

desses docentes? 

Nossa pesquisa aponta para um docente que busca cursos com carga horária maior do 

que o oferecido atualmente pelo Cefope, de forma que ele consiga estudar e simultaneamente 

buscar a titularidade sem ter que se desdobrar em mais de um curso ao mesmo tempo, aliando 

a essa dinâmica todas as tarefas oriundas do trabalho docente e da vida pessoal que cada um 

necessita desempenhar de forma paralela ao processo de formação continuada. A 

possibilidade de estender essa carga horária, atrelada à realização de atividades no próprio 

horário do curso, quando estas se fizerem possíveis, aparece como uma possibilidade 

plausível de adequação das condições objetivas do Cefope às necessidades apontadas pelos 

docentes da Rmea. 

O fato de o professor que nunca concluiu nenhum curso no Cefope gastar, em média, 

quatro anos a menos para alcançar a titularidade completa do que os docentes que já 

realizaram ao menos um curso no Cefope, também chama-nos a atenção. Seria mais um 

endosso à sinalização de oferta de cursos com carga horária mais extensa – característica das 

instituições formadoras buscadas pelos professores não cursistas –, sem perder de vista o foco 

na qualidade da formação. É importante ressaltar que nossa proposição não versa apenas em 

torno do aumento da carga horária dos cursos por si só. Esta sinalização surge enquanto 

possibilidade de atendimento às demandas dos professores da Rmea, mas sem deixar de lado 

o comprometimento que o Cefope vem demonstrando no decorrer dos tempos com a 
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formação continuada centrada no conhecimento e comprometida com a formação profissional 

e humana dos professores, enquanto algo que deve se fazer presente durante toda carreira 

docente. Sendo assim, é importante considerar a realidade completa do professor, dentro e 

fora de sala de aula, com suas necessidades profissionais e formativas, mas também pessoais e 

individuais. Ao considerar essas dimensões do professor, estamos considerando-o de forma 

mais ampla, o que nos permite ponderar possibilidades para que ele busque ou não a formação 

continuada que vão muito além da gratificação de titularidade. 

Grande parte dos professores que nunca realizaram cursos no Cefope (55%) afirma 

que a falta de tempo é o principal motivo pelo qual nunca frequentaram este centro de 

formação. Em contrapartida, a maioria destes professores não cursistas já possuem alguma 

porcentagem de titularidade, sendo que grande parte deles já alcançaram a titularidade 

máxima. Agregando a esses dados a informação a nós concedida pelo departamento de 

Recursos Humanos da Semed, de que a maioria dos professores da Rmea desempenha carga 

horária semanal de 30 horas, é evidente a necessidade de se ponderar alguns outros motivos 

que levam a essa falta de tempo especificamente para a formação continuada no Cefope, 

tendo em vista que esta formação não é buscada no centro, mas que é realizada em outras 

instituições. Além da carga horária de trabalho e dos afazeres pessoais, que de fato acabam 

sendo responsáveis por grande parte das horas úteis do dia do professor, há outros fatores que 

fazem com que estes docentes busquem formação continuada fora do Cefope. 

Outro indicativo que confirma tal inferência é o fato de a pesquisa ter apontado que, 

mesmo alegando falta de tempo como fator principal para nunca terem buscado as ações 

formativas do Cefope, tais professores também não recorreram à EaD – com toda 

flexibilidade de horários que lhe é peculiar – como alternativa principal de formação: 56% 

dos docentes não cursistas com titularidade completa afirmaram que tal modalidade de 

educação teve uma importância pequena ou até mesmo nenhuma importância para a obtenção 

da gratificação de titularidade. Em outras palavras, os professores da Rmea que nunca 

concluíram cursos no Cefope alegam falta de tempo para tais cursos, ao mesmo tempo em que 

grande parte deles já possui algum tipo de gratificação de titularidade, materializada por meio 

de cursos realizados na mesma modalidade oferecida pelo Cefope: presencial. Sendo assim, o 

fator tempo não se confirma, na realidade, como determinante para a conclusão ou não de 

cursos de formação, já que tais cursos são buscados e realizados presencialmente em outras 

instituições. 

Conforme dito anteriormente, há a presença de um discurso que atribui aos professores 

da Rmea a busca por formação continuada atrelada quase que unicamente à melhoria salarial. 
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Tal discurso também entra na seara das contradições aqui problematizadas, uma vez que a 

maioria dos professores pesquisados afirmou não ter buscado a continuidade da formação 

após a obtenção da titularidade ao mesmo tempo em que consegue expressar noções de 

formação continuada que vão além do financeiro, como: inovação, atualização, renovação, 

qualificação, aperfeiçoamento, enriquecimento e profissionalização. Ao serem solicitados a 

definir formação continuada, em muitos momentos os professores dialogaram com a 

concepção por nós adotada em nosso trabalho, na qual o conhecimento é central e norteador 

no processo formativo. Ou seja, ao mesmo tempo em que sinalizam a vinculação da formação 

continuada ao incremento salarial, os docentes também a definem com termos ligados à 

obtenção de conhecimento e enriquecimento do trabalho docente. 

Um ponto relevante a se considerar ao término desta pesquisa é o fato de o Cefope ser 

um departamento mantido com recursos públicos e, como tal, tornar interessante a análise do 

real alcance deste investimento da Prefeitura Municipal de Anápolis, via Semed. Vinte por 

cento (20%) dos professores da Rmea afirmam conhecer o Cefope, mas nunca o terem 

frequentado, ao mesmo tempo em que ainda buscam e pagam por cursos de formação 

continuada em outras instituições. 41% destes mesmos professores declararam já ter algum 

tipo de titularidade, sendo que 23% deles já a completaram sem nunca ter concluído um curso 

no Cefope. Em outras palavras, uma parte significativa de professores da Rmea mesmo sem 

nunca frequentar o Cefope já alcançou alguma porcentagem de gratificação de titularidade. 

E os professores que já concluíram ao menos um curso no Cefope? Com que 

frequência eles retornam a este centro de formação? Os dados de nossa pesquisa apontam que 

40% destes professores afirmaram ter realizado apenas um ou dois cursos no Cefope em toda 

a sua carreira docente na Rmea, e quase 70% fizeram no máximo quatro cursos no Cefope. 

Mesmo com uma procura pequena dos cursos do referido centro, 72% destes mesmos 

professores já possuem algum tipo de titularidade, sendo que quase metade deles (47%) já 

alcançou a titularidade máxima. Ou seja, a Semed investe na manutenção de um centro de 

formação pensado principalmente para os docentes da Rmea, e uma parcela relevante deles 

(20%) nunca o frequentou, enquanto que aqueles que já o buscaram em algum momento não 

retornaram a ele com grande frequência. 

Nossa intenção ao problematizar tais questões visa alinhar a formação buscada pelos 

docentes da Rmea ao trabalho desempenhado pelo Cefope. Ter à disposição dos professores, 

um centro de formação com estrutura física e de recursos humanos destinados ao 

desenvolvimento da formação continuada na Rmea é uma vantagem ímpar. Para tanto, é 

preciso que se repense a forma como as ações formativas vêm sendo propostas. O que mudou 
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nos últimos anos no tocante às práticas formativas desempenhadas pelo Cefope? De que 

forma as avaliações realizadas pelos docentes ao final de cada curso têm sido utilizadas para 

ponderar as ações seguintes? Por mais que o professor se mostre interessado na busca pela 

titularidade, encarada muitas vezes com importância superior ao conhecimento propriamente 

dito, há de se ponderar o fato de que ele busca a formação e a obtém em outros espaços 

formativos. Em que condições esta formação acontece? Enfim, são proposições para um 

debate que envolve as autoridades educacionais da Rmea e seus docentes, na busca por uma 

formação continuada gratuita e de qualidade que contemple tanto o conhecimento enquanto 

norteador de suas ações, quanto as necessidades formativas sinalizadas pelos professores. 
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APÊNDICE A – Questionário Perfil 1 

 

QUESTIONÁRIO PERFIL 1- PARA PROFESSORES QUE JÁ CONCLUÍRAM OU ESTÃO 

REALIZANDO CURSO(S) NO CEFOPE 

 

 

Este questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa intitulada 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS, que embasará a dissertação de mestrado de Luciana 

Barbosa Candido Carniello, aluna do programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da professora Dra. Miriam Fábia Alves 

(miriamfabia@ig.com.br).  

O questionário é direcionado para professores que já concluíram ou estão realizando curso(s) 

no Cefope (Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Anápolis). NÃO HÁ NENHUM 

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NESSE QUESTIONÁRIO, assim será preservada a 

identidade dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Você tem total autonomia para escolher responder ou não este questionário, sendo que a opção 

por responder implica na autorização da utilização dos dados em nossa pesquisa. Em caso de dúvidas, 

entre em contato com a pesquisadora pelo e-mail luciana.vl@hotmail.com, ou pelo telefone (62) 9227-

8817.  

1) Quantos cursos você iniciou e concluiu com êxito no Cefope? 

____________________________________________________________________________ 

2) Quantos cursos você iniciou no Cefope e não concluiu? 

a) ( ) No momento estou realizando meu primeiro curso no Cefope 

b) ( ) 01   c) (   ) 02        d) (      ) 03      e) (     ) 04 f) ( )Mais de quatro. Quantos? 

_____________________________________________________________________ 

3) Qual o PRINCIPAL motivo que te levou a desistir do(s) Curso(s)? (Escolha apenas uma opção) 

Caso tenha assinalado a primeira resposta da questão anterior, deve assinalar também a primeira 

resposta desta.  

a) ( ) Estou realizando meu primeiro curso no Cefope 

b) ( ) Nunca desisti de cursos que iniciei no Cefope 

c) ( ) O curso não atendeu às minhas expectativas 

d) ( ) Tenho filhos pequenos e não há com quem deixá-los para que eu possa participar dos cursos 

e) ( ) Excesso de trabalho exigido pelo curso 

f) ( ) Excesso de trabalho na unidade escolar  

g) ( ) Falta de tempo 

h) ( ) Distância da minha casa/trabalho do Cefope 

i) ( ) Outro : _________________________________________________________ 

 

4) Qual a MAIOR motivação que te levou a escolher o(s) curso(s) que você realizou (parcial ou 

completamente) no Cefope? (Escolha apenas uma opção) 



122 

a) ( ) Obrigatoriedade do curso para minha função         

b) ( ) Confiança e/ou afinidade com a formadora 

c) ( ) Carga horária extensa, favorecendo acesso à titularidade 

d) ( ) Carga horária curta, favorecendo conclusão rápida do curso 

e) ( ) Titularidade 

f) ( ) Temática de meu interesse pessoal                                           

g) ( ) Temática de meu interesse profissional 

h) ( ) Gratuidade                                                                                          

i) ( ) Proximidade do Cefope de minha residência e/ou escola  

j) ( ) Predominância de atividades práticas no curso 

k) ( ) Outro : _________________________________________________________ 

 

5) Houve contribuições destes cursos para sua prática docente?  

a) ( ) Sim. E as contribuições deste(s) curso(s) foram 

_____________________________________________________________________________ 

 b) ( ) Não houve contribuições, porque 

_____________________________________________________________________________ 

c) ( ) Não sei responder se houve contribuições desse curso para minha prática docente.  

6) Você indicaria algum curso do Cefope para outros professores?  

a) ( ) Sim       b) ( ) Não 

 Caso tenha escolhido a opção SIM, assinale o principal motivo da indicação. (Apenas uma 

opção) 

  a) ( ) O curso tem boa/bom formadora/formador 

b) ( ) Relevância da temática do curso para minha vida pessoal 

c) ( ) Relevância da temática do curso para minha prática profissional 

d) ( ) A metodologia utilizada no curso 

e) ( ) Outro: ___________________________________________________ 

 

Caso tenha escolhido a opção NÃO, assinale o principal motivo para não indicar. (Apenas 

uma opção) 

f)  (      ) Não conheço os cursos do Cefope 

g) ( ) O trabalho desempenhado pela formadora do curso não atendeu às minhas 

expectativas 

h) ( ) A temática do curso não foi relevante para minha vida pessoal 

i) ( ) A temática do curso não foi relevante para minha prática profissional 

j) ( ) As atividades desenvolvidas durante o curso não contribuíram para o 

aprofundamento da temática 

k) ( ) A metodologia do curso não foi adequada aos objetivos propostos 

l)  ( ) Outro : ___________________________________________________ 
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7) Qual a avaliação geral que você faz dos cursos oferecidos pelo Cefope? (Apenas uma opção) 

a) ( ) São ótimos, não há nada a melhorar 

b) ( ) São muito bons, há quase nada a melhorar 

c) ( ) São bons, mas alguns itens poderiam ser melhores 

d) ( ) São regulares, há muito o que melhorar 

e) ( ) São péssimos, há que se melhorar tudo ou quase tudo 

 

8) O que pode melhorar nos cursos oferecidos pelo Cefope? (Apenas uma opção) 

a) ( ) Eles são ótimos e não há nada a melhorar 

b) ( ) O trabalho desempenhado pelos(as) formadores(as)  

c) ( ) As atividades desenvolvidas durante o curso 

d) ( ) A estrutura física das salas de aula  

e) ( ) A estrutura física do prédio do Cefope como um todo 

f) ( ) Outro: __________________________________________________________ 

 

9) De qual(is) outra(s) ação(es) formativas você participou no Cefope, além dos cursos? (Uma ou 

mais opções) 

a) ( ) Não participei de nenhuma outra ação formativa além dos cursos 

b) ( ) Palestra(s) em seminário/colóquio                                                        

c) ( ) Oficina(s) em seminário/colóquio 

d) ( ) Palestra(s) isolada(s) 

e) ( ) Oficina(s) isolada(s) 

f) ( ) Grupos de estudo 

 

10) Em qual(is) ano(s) do Ensino Fundamental você atua na Rede Municipal de Educação de 

Anápolis? (Uma ou mais opções) 

a) ( ) Não estou em efetiva docência no momento/não estou em sala de aula 

b) ( ) 1º c) ( ) 2º d) ( ) 3º e) ( ) 4º    f) ( ) 5º 

  

11) Que função(ões) exerce atualmente na Rede Municipal de Educação de Anápolis? (Professor 

em efetiva docência, gestor, coordenador geral/técnico/pedagógico, AEE, atua em departamento da 

Semed...) ______________________________________________________ 

12) Qual seu cargo na Rede Municipal de Educação de Anápolis? (PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI ou 

PEE) _________________________________________________________________ 

13) Qual sua atual porcentagem de titularidade? (Apenas uma opção) 

a) ( ) Ainda não possuo titularidade 

b) ( ) 5%       c) (   )  10%       d) (      ) 15%         e) (      ) 20% f) ( ) 25%       g) (      ) 

30% 

 

14) Você é professor há quanto tempo? (Incluindo a Rede Municipal de Educação e outras 

experiências docentes) 

_________________________________________________________________________ 

15) Há quanto tempo você atua na Rede Municipal de Educação de Anápolis? 

______________________________________________________________________  
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16) Preencha o quadro com informações sobre sua graduação: 

Nome de seu 

curso superior 

Universidade/Faculdade Distância/Presencial Parcelada  

(Sim/Não) 

Complementação 

Pedagógica 

(Sim/Não) 

     

 

17) Escreva a sua DEFINIÇÃO de FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Caso tenha TITULARIDADE COMPLETA (30%), por gentileza responda TAMBÉM às questões que 

seguem: 

18) Depois de quanto tempo atuando na Rede Municipal de Educação de Anápolis você 

completou os 30% de titularidade? 

_____________________________________________________________________________ 

19) Em que instituição você realizou A MAIORIA dos cursos que foram aproveitados para a 

titularidade?________________________________________________________________ 

 

20) Qual a relevância que o Cefope teve para que você conseguisse alcançar a quantidade de 

horas necessárias para a titularidade completa? (Apenas uma opção) 

a) ( ) NENHUMA – não realizei no Cefope NENHUM curso aproveitado para a titularidade 

b) ( ) PEQUENA – realizei no Cefope MENOS DA METADE dos cursos aproveitados para a 

titularidade 

c) ( ) MÉDIA – realizei no Cefope cerca de METADE dos cursos aproveitados para a titularidade 

d) ( ) GRANDE – realizei no Cefope MAIS DA METADE dos cursos aproveitados para a 

titularidade 

e) ( ) TOTAL – realizei no Cefope TODOS os cursos aproveitados para a titularidade 

 

21) Os cursos que você realizou em toda sua trajetória profissional foram em sua MAIORIA 

pagos ou gratuitos? 

_____________________________________________________________________________ 

 

22) Quantos cursos, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, você concluiu DEPOIS de ter completado a 

porcentagem máxima de titularidade (30%)? 

_____________________________________________________________________________ 
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23) Você pretende realizar algum curso, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, no próximo ano? Em caso 

afirmativo, qual? Por quê?  

_____________________________________________________________________________ 

 

24) Do total de 1800 horas necessárias para se completar a titularidade, qual é a porcentagem de 

cursos realizados na modalidade a distância? 

a) ( ) NENHUMA – todos os cursos que realizei foram na modalidade presencial 

b) ( ) PEQUENA – cerca de 20% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

c) ( ) MÉDIA – cerca de 30% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

d) ( ) GRANDE – cerca de 40% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

e) ( ) MUITO GRANDE – cerca de 60% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

f) ( ) TOTAL - todos os cursos que realizei foram na modalidade a distância 

 

Muito obrigada por contribuir com nossa pesquisa! 
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APÊNDICE B – Questionário Perfil 2 

 

QUESTIONÁRIO PERFIL 2 - PARA PROFESSORES QUE NÃO REALIZARAM CURSO(S) 

NO CEFOPE 

 

Este questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa intitulada 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS, que embasará a dissertação de mestrado de Luciana 

Barbosa Candido Carniello, aluna do Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da professora doutora Miriam Fábia 

Alves (miriamfabia@ig.com.br). 

O questionário é direcionado para professores não cursistas no Cefope (Centro de Formação 

dos Profissionais em Educação de Anápolis), ou seja, aqueles que nunca realizaram completamente 

nenhum curso no Cefope: já iniciaram, mas não concluíram; fizeram inscrição, mas não foram a 

nenhum encontro ou nunca se inscreveram em um curso.  

NÃO HÁ NENHUM TIPO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NESSE 

QUESTIONÁRIO, assim, será preservada a identidade dos sujeitos participantes da pesquisa. Você 

tem total autonomia para escolher responder ou não a este questionário, sendo que a opção por 

responder implica na autorização da utilização dos dados em nossa pesquisa. Em caso de dúvidas, 

entre em contato com a pesquisadora pelo e-mail luciana.vl@hotmail.com, ou pelo telefone (62) 9227-

8817.  

 

1) Qual é a principal função do Cefope? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Qual o PRINCIPAL motivo que o levou a não fazer ou não finalizar nenhum curso até o 

momento no Cefope? (Escolha apenas uma opção) 

a) ( ) Não conheço a proposta do Cefope 

b) ( ) Falta de tempo 

c) ( ) As propostas dos cursos oferecidos pelo Cefope ainda não chamaram minha atenção 

d) ( ) Tenho filhos pequenos e não há com quem deixá-los para que eu possa participar dos cursos 

e) ( ) Outro motivo PRINCIPAL não citado acima. Por gentileza, descreva-o no espaço abaixo 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Em qual(is) ano(s) do Ensino Fundamental você atua na Rede Municipal de Educação de 

Anápolis? (Escolha uma ou mais opções) 

a) ( ) Não estou em efetiva docência no momento/não estou em sala de aula 

b) ( ) 1º c) ( ) 2º d) ( ) 3º e) ( ) 4º f) ( ) 5º 

 

4) Que função(ões) exerce atualmente na Rede Municipal de Educação de Anápolis? (Professor 

em efetiva docência, gestor, coordenador geral/técnico/pedagógico, AEE, atua em departamento da 

Semed...) 

_____________________________________________________________________________ 

5) Qual seu cargo na Rede Municipal de Educação de Anápolis? (PI, PII, PIII, PIV, PV ou PEE)  

_____________________________________________________________________________ 
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6) Qual sua atual porcentagem de titularidade? (Apenas uma opção) 

a) ( ) Ainda não possuo titularidade 

b) ( ) 5%       c) (   )  10%       d) (       ) 15%   e) (      ) 20%          f) (      ) 25%            g) (

   ) 30% 

 

7) Você é professor há quanto tempo?(Incluindo a Rede Municipal de Educação e outras 

experiências docentes desde a sua graduação) 

_____________________________________________________________________________ 

 

8) Há quanto tempo você atua na Rede Municipal de Educação de Anápolis? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Você sabia da existência do Cefope antes de responder a este questionário?  

a) ( ) Sim     b) ( ) Não 

10) Preencha o quadro com informações sobre sua graduação: 

Nome de seu 

curso 

superior 

Universidade/Faculdade Distância/Presencial Parcelada  

(Sim/Não) 

Complementação 

Pedagógica 

(Sim/Não) 

     

 

11) Escreva  sua DEFINIÇÃO de FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Caso tenha TITULARIDADE COMPLETA (30%), por gentileza responda TAMBÉM as questões que 

seguem: 

12) Depois de quanto tempo atuando na Rede Municipal de Educação de Anápolis você 

completou os 30% de titularidade? _______________________________________________ 

13) Em que instituição você realizou A MAIORIA dos cursos que foram aproveitados para a 

titularidade? 

_____________________________________________________________________________ 

14) Os cursos que você realizou em toda sua trajetória profissional foram em sua MAIORIA 

(Apenas uma opção)  a) ( ) Pagos  b) ( ) Gratuitos 

 

15) Quantos cursos, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, você concluiu depois de ter completado a 

porcentagem máxima de titularidade (30%)?  

_____________________________________________________________________________ 

 

16) Você pretende realizar algum curso, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, no próximo ano? Em caso 

afirmativo, qual? Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 
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17) Do total de 1800 horas necessárias para se completar a titularidade, qual é a porcentagem de 

cursos realizados na modalidade a distância? (Apenas uma opção) 

a) ( ) NENHUMA – todos os cursos que realizei foram na modalidade presencial 

b) ( ) PEQUENA – cerca de 20% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

c) ( ) MÉDIA – cerca de 30% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

d) ( ) GRANDE – cerca de 40% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

e) ( ) MUITO GRANDE – cerca de 60% dos cursos que realizei foram na modalidade a distância 

f) ( ) TOTAL – todos os cursos que realizei foram na modalidade a distância 

 

Muito obrigada por contribuir com nossa pesquisa! 
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APÊNDICE C – Quadro histórico das portarias sobre formação continuada de professores/profissionais da Educação Básica no Brasil. 

Portaria nº 1.403, de 09/06/2003 Portaria nº 1.179, de 06/05/2004
1
 Portaria nº 1.129, de 27/11/2009 Portaria nº 1.328, de 23/09/2011 

Institui o Sistema Nacional de 

Certificação e Formação Continuada de 

Professores. 

Institui o Sistema Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação 

Básica. 

Constitui a Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica. 

Institui a Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública. 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema 

Nacional de Certificação e Formação 

Continuada de Professores da Educação 

Básica
2
, que compreende: 

I - o Exame Nacional de Certificação de 

Professores, por meio do qual se 

promovem parâmetros de formação e 

mérito profissionais; 

II - os programas de incentivo e apoio à 

formação continuada de professores, 

implementados em regime de 

colaboração com os entes federados; e 

III - a Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação, constituída com o objetivo de 

desenvolver tecnologia educacional e 

ampliar a oferta de cursos e outros meios 

de formação de professores.  

 

Art. 5º - A Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação será integrada por centros de 

pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços para 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema 

Nacional de Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica, tendo 

como seus principais componentes:  

I - os programas de incentivo e apoio à 

formação continuada de professores, 

implementados em regime de 

colaboração com os entes federados; e  

II - a Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação, com o objetivo de 

desenvolver tecnologia educacional e 

ampliar a oferta de cursos e outros meios 

de formação de professores. 

 

Art. 2º - A Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação será integrada por centros de 

pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços para 

os sistemas oficiais de ensino dos 

estados e municípios, instalados em 

instituições universitárias brasileiras, 

abrangendo uma ou mais das seguintes 

Art. 2º - Participam da Rede Nacional de 

Formação Continuada dos Profissionais 

da Educação Básica as instituições 

públicas de ensino superior, as 

instituições de Ensino Superior 

comunitárias e sem fins lucrativos e os 

Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia que desenvolvem ações de 

formação continuada dos profissionais 

do magistério na Educação Básica 

apoiadas pelo MEC, por meio de suas 

respectivas Secretarias, ou por suas 

autarquias vinculadas. 

Art. 1º (Parágrafo único) - A Rede 

Nacional de Formação Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação 

Básica é formada pelas Instituições de 

Educação Superior (IES), públicas e 

comunitárias sem fins lucrativos, e pelos 

Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IF) que apresentarem seus 

termos de adesão à Rede. 

 

 

                                                             
1
  Esta portaria ficou em vigor por apenas dezenove dias, pois em 25/05/2004 foi publicada a Portaria nº 1.472 com o exclusivo objetivo de torná-la sem efeito. 

2
 O texto de apresentação da portaria afirma que ela “Institui o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores” e já no primeiro artigo é 

acrescentado o termo “da Educação Básica” ao nome do Sistema, que assume a seguinte redação: “Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores 

da Educação Básica”. 
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as redes públicas de ensino, em uma ou 

mais áreas de especialidade
3
, instalados 

em instituições universitárias brasileiras. 

§1º - As instituições serão selecionadas 

por meio de edital público. 

áreas de especialidade: 

(...)
4
. 

§ 1º - As instituições universitárias serão 

selecionadas por meio de edital público, 

baixado pela Secretaria de Educação 

Infantil e Fundamental.  

Art. 2º - O Exame Nacional de 

Certificação de Professores avaliará, por 

meio dos instrumentos adequados, os 

conhecimentos, competências e 

habilidades dos professores e demais 

educadores em exercício nas redes de 

ensino, dos concluintes dos cursos 

normais de Nível Médio, e dos 

concluintes dos cursos de licenciatura 

oferecidos pelas instituições de Ensino 

Superior
5
. 

Art. 3º - Será conferido aos aprovados no 

Exame Nacional de Certificação de 

Professores o Certificado Nacional de 

Proficiência Docente
6
.  

Tal portaria não previa a realização de 

Exame Nacional de Certificação de 

Professores  

Tal portaria não previa a realização de 

Exame Nacional de Certificação de 

Professores 

Tal portaria não previa a realização de 

Exame Nacional de Certificação de 

Professores 

Art. 6º - O Ministério da Educação 

proporá, por meio de Projeto de Lei, a 

instituição da Bolsa Federal de Incentivo 

à Formação Continuada, a ser concedida 

a todo professor certificado, em 

exercício nas redes públicas de ensino.  

Tal portaria não previa o pagamento de 

bolsa.  

Art. 5º (Parágrafo único) - A concessão 

de bolsas com vistas ao desenvolvimento 

das atividades no âmbito da
7
 Rede 

Nacional de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica, 

quando houver, será regulamentada em 

instrumento próprio, observada a 

legislação específica que trata do 

assunto. 

Art. 6º - O MEC apoiará, também, as 

ações de formação continuada de 

profissionais do magistério da educação 

básica ofertadas ao amparo desta Portaria 

por meio da concessão de bolsas de 

estudo  e  de  pesquisa  para  professores  

participantes  dos  programas, cursos e 

ações  desenvolvidas no âmbito da Rede  

Nacional de Formação Continuada dos 

                                                             
3
 As áreas de especialidade à qual se refere o Art. 5º da referida portaria são:  I - Educação Infantil; II - Ensino Fundamental: anos iniciais; III - Língua Portuguesa; IV - 

Matemática; V - Ciências Humanas e Sociais; VI - Ciências da Natureza; VII - Línguas Estrangeiras; VIII - Educação Física; IX - Artes; e X - Gestão. 
4
 As áreas de especialidade são exatamente as mesmas às quais se refere o Art. 5º da Portaria nº 1.403, de 09/06/2003. 

5
 A participação no Exame só seria obrigatória para os concluintes dos cursos de licenciatura oferecidos pelas instituições de Ensino Superior, de acordo com o segundo 

parágrafo do Art. 2º da referida portaria. 
6
 Tal certificado teria a validade de cinco anos e não constituiria prova de licença para o exercício de função docente, de acordo com os parágrafos segundo e terceiro do Art. 

3º. 
7
 No texto original há um erro de digitação, pois a redação é “[...] da a Rede Nacional [...]”. 
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Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, na forma da Lei nº 11.273/2006 e 

suas modificações. 

§ 1º - A concessão e o pagamento de 

bolsas com vistas ao desenvolvimento 

das atividades no âmbito da Rede 

Nacional de Formação Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, quando houver, será 

regulamentada por instrumento próprio, 

observada a legislação específica que 

trata do assunto. 

Art. 7º (Parágrafo único) - A Secretaria 

de Educação Fundamental deverá 

instituir uma comissão para a 

coordenação do Sistema e propor as 

normas complementares necessárias à 

plena execução do disposto nesta 

Portaria. 

Art. 3º (Parágrafo único) - A Secretaria 

de Educação Infantil e Fundamental 

deverá instituir uma comissão para a 

coordenação do Sistema e propor as 

normas complementares necessárias à 

plena execução do disposto nesta 

Portaria.  

Art. 3º - A Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica contará com um 

Comitê Gestor que terá como finalidade 

acompanhar, avaliar e assessorar o 

funcionamento da Rede. (...) 

§ 2º - O Comitê Gestor da Rede 

Nacional de Formação Continuada 

dos Profissionais da Educação Básica 

definirá suas normas de funcionamento. 

Art. 2º - A Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica será 

coordenada e supervisionada pelo 

Comitê Gestor da Política Nacional de 

Formação Inicial e Continuada de 

Profissionais da Educação Básica
8
,  

instituído pela Portaria MEC nº 1.087, de 

10 de agosto de 2011, que terá como 

finalidade  formular, coordenar  e  

avaliar as  ações  e programas  do 

Ministério da Educação (MEC), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes) e  

Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). 

Art. 5º - A Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação será integrada por centros de 

pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços para 

as redes públicas de ensino (...).  

Art. 2º - A Rede Nacional de Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação será integrada por centros de 

pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços para 

os sistemas oficiais de ensino dos 

estados e municípios (...).  

Art. 1º, § 2º - A Rede Nacional de 

Formação Continuada dos Profissionais 

da Educação Básica deverá atuar ainda 

em articulação com os sistemas públicos 

de ensino, por meio de seus respectivos 

Centros de Formação ou órgão similar. 

Art. 3º - A Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica deverá 

atuar em articulação com os sistemas de 

ensino e com os Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação 

Docente. 

Não havia previsão de comitê gestor 

para cada IES.  

Não havia previsão de comitê gestor 

para cada IES. 

Não havia previsão de comitê gestor 

para cada IES. 

Art. 7º - A IES ou IF que aderir à Rede 

Nacional de Formação Continuada dos 

                                                             
8
 Tal Política foi instituída pelo Decreto nº 7.415, de 30/12/2010. 
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Profissionais do Magistério da Educação 

Básica deverá instituir um Comitê  

Gestor  Institucional  de  Formação  de  

Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, conforme disposto na Resolução 

nº  1, de 17 de agosto de 2011, do  

Comitê  Gestor  da Política Nacional de 

Formação Inicial e Continuada de 

Profissionais da Educação Básica. 
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APÊNDICE D – Quadro comparativo das versões do PNE – Metas sobre formação docente. 

Meta Enunciado/Estratégia PL nº 8.035 (versão original 

enviada pelo Executivo ao 

Congresso Nacional) 

PL nº 8.035/2010 – Câmara dos Deputados PLC nº 103/2012 – Senado Federal 

Meta 15 Enunciado Meta 15: Garantir; em regime de 

colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; que todos os 

professores da Educação Básica 

possuam formação específica de 

Nível Superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração 

entre a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência deste PNE, política nacional de 

formação e valorização dos(as) profissionais 

da educação, assegurado que todos os 

professores e as professoras da Educação 

Básica possuam formação específica de Nível 

Superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam. 

 

Meta 15: Garantir; em regime de 

colaboração entre a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, no prazo de 

1 (um) ano de vigência deste PNE; a política 

nacional de formação dos profissionais da 

Educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurando-lhes a 

devida formação inicial, nos termos da 

legislação, e formação continuada em Nível 

Superior de graduação e pós-graduação, 

gratuitas e na respectiva área de atuação. 

Meta 15 Estratégia 15.1 15.1) Atuar conjuntamente; com 

base em plano estratégico que 

apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de 

profissionais do magistério e da 

capacidade de atendimento por parte 

de instituições públicas e 

comunitárias de Educação Superior 

existentes nos estados, municípios e 

Distrito Federal e que defina 

obrigações recíprocas entre os 

partícipes. 

15.1) Atuar, conjuntamente, com base em 

plano estratégico que apresente diagnóstico 

das necessidades de formação de profissionais 

da Educação e da capacidade de atendimento; 

por parte de instituições públicas e 

comunitárias de Educação Superior existentes 

nos estados, Distrito Federal e municípios; e 

que defina obrigações recíprocas entre os 

partícipes. 

15.1) Atuar em regime de cooperação, com 

base em plano estratégico conjunto da União 

e dos entes federados que apresente 

diagnóstico das necessidades estaduais e 

municipais de formação de profissionais da 

Educação, envolvendo as instituições 

públicas de nível médio e superior, segundo 

sua capacidade de atendimento, e defina 

obrigações recíprocas entre os partícipes. 

Meta 15 Estratégia 15.2 15.2) Consolidar o financiamento 

estudantil a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura com 

avaliação positiva pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES; na forma da 

Lei nº 10.861; de 14 de abril de 

2004, permitindo inclusive a 

amortização do saldo devedor pela 

15.2) Consolidar o financiamento estudantil a 

estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, na forma da Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a 

amortização do saldo devedor pela docência 

efetiva na rede pública de Educação Básica. 

15.2) Consolidar o financiamento estudantil 

a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes); na forma da Lei nº 10.861, 

de 14, de abril de 2004; inclusive com a 

amortização do saldo devedor pela docência 

efetiva na rede pública de Educação Básica. 



134 

docência efetiva na rede pública de 

Educação Básica.  

Meta 15 Estratégia 15.3 15.3) Ampliar programa permanente 

de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de 

licenciatura, a fim de incentivar a 

formação de profissionais do 

magistério para atuarem na 

Educação Básica pública.  

15.3) ampliar programa permanente de 

iniciação à docência a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar 

a formação de profissionais para atuarem no 

magistério da Educação Básica. 

15.3) Ampliar programa permanente de 

iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim 

de aprimorar a formação de profissionais 

para atuar no magistério da Educação 

Básica. 

Meta 15 Estratégia 15.4 15.4) Consolidar plataforma 

eletrônica para organizar a oferta e 

as matrículas em cursos de 

formação inicial e continuada de 

professores, bem como para 

divulgação e atualização dos 

currículos eletrônicos dos docentes.  

15.4) Consolidar plataforma eletrônica para 

organizar a oferta e as matrículas em cursos de 

formação inicial e continuada de profissionais 

da educação, bem como para divulgação e 

atualização dos currículos eletrônicos dos 

docentes. 

15.4) Consolidar e ampliar plataforma 

eletrônica para organizar a oferta e as 

matrículas em cursos de formação inicial e 

continuada de profissionais da educação, 

bem como para divulgar e atualizar seus 

currículos eletrônicos. 

Meta 15 Estratégia 15.5 15.5) Institucionalizar, no prazo de 

um ano de vigência do PNE, 

política nacional de formação e 

valorização dos profissionais da 

Educação, de forma a ampliar as 

possibilidades de formação em 

serviço.  

15.5) Implementar programas específicos para 

formação de profissionais da Educação para as 

escolas do campo, de comunidades indígenas 

e quilombolas e para a Educação Especial. 

15.5) Implementar programas específicos 

para formação de profissionais da Educação 

para as escolas do campo e de comunidades 

indígenas e quilombolas e para a Educação 

Especial. 

Meta 15 Estratégia 15.6 15.6) Implementar programas 

específicos para formação de 

professores para as populações do 

campo, comunidades quilombolas e 

povos indígenas. 

15.6) Promover a reforma curricular dos 

cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no 

aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a 

carga horária em formação geral, formação na 

área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação. 

15.6) Promover a reforma curricular dos 

cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar 

o foco no aprendizado do aluno; dividindo a 

carga horária em formação geral, formação 

na área do saber e didática específica; e 

incorporando as modernas tecnologias de 

informação e comunicação, em articulação 

com a base nacional comum dos currículos 

da Educação Básica, de que tratam as 
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estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE. 

Meta 15 Estratégia 15.7 15.7) Promover a reforma curricular 

dos cursos de licenciatura de forma 

a assegurar o foco no aprendizado 

do estudante, dividindo a carga 

horária em formação geral, 

formação na área do saber e didática 

específica.  

15.7) Garantir, por meio das funções de 

avaliação, regulação e supervisão da Educação 

Superior, a plena implementação das 

respectivas diretrizes curriculares. 

 

15.7) Garantir; por meio das funções de 

avaliação, regulação e supervisão da 

Educação Superior; a plena implementação 

das respectivas diretrizes curriculares. 

 

Meta 15 Estratégia 15.8 15.8) Induzir, por meio das funções 

de avaliação, regulação e supervisão 

da Educação Superior, a plena 

implementação das respectivas 

diretrizes curriculares.  

15.8) Valorizar o estágio nos cursos de 

licenciatura, visando a trabalho sistemático de 

conexão entre a formação acadêmica dos(as) 

graduandos(as) e as demandas da Educação 

Básica. 

 

15.8) Valorizar as práticas de ensino e os 

estágios nos cursos de formação de Nível 

Médio e Superior dos profissionais da 

Educação, visando ao trabalho sistemático de 

articulação entre a formação acadêmica e as 

demandas da Educação Básica, em sintonia 

com as recomendações legais e as diretrizes 

curriculares nacionais. 

Meta 15 Estratégia 15.9 15.9) Valorizar o estágio nos cursos 

de licenciatura, visando um trabalho 

sistemático de conexão entre a 

formação acadêmica dos 

graduandos e as demandas da rede 

pública de Educação Básica.  

15.9) Implementar cursos e programas 

especiais para assegurar formação específica 

na Educação Superior, nas respectivas áreas 

de atuação, aos docentes, com formação de 

Nível Médio na modalidade normal, não 

licenciados ou licenciados em área diversa da 

de atuação docente, em efetivo exercício. 

15.9) Implementar cursos e programas 

especiais para assegurar formação específica 

na Educação Superior, nas respectivas áreas 

de atuação, aos docentes com formação de 

Nível Médio na modalidade normal, não 

licenciados ou licenciados em área diversa 

da de atuação docente, em efetivo exercício. 

Meta 15 Estratégia 15.10 15.10) Implementar cursos e 

programas especiais para assegurar 

formação específica em sua área de 

atuação aos docentes com formação 

de Nível Médio na modalidade 

normal, não-licenciados ou 

licenciados em área diversa da de 

atuação docente, em efetivo 

exercício.  

15.10) Fomentar a oferta de cursos técnicos de 

Nível Médio e tecnológicos de Nível Superior 

destinados à formação, nas respectivas áreas 

de atuação, dos(as) profissionais da Educação 

de outros segmentos que não os do magistério. 

15.10) Fomentar a oferta, nas redes estaduais 

e na rede federal, de cursos técnicos de Nível 

Médio e tecnológicos de Nível Superior, 

destinados à formação inicial, nas diversas 

áreas de atuação, dos profissionais a que se 

refere o inciso III do caput do art. 61 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Meta 15 Estratégia 15.11 Não existe  15.11) Implantar, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência desta Lei, política nacional de 

15.11) Implantar, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência desta Lei, política nacional de 
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formação continuada para os(as) profissionais 

da Educação de outros segmentos que não os 

do magistério, construída em regime de 

colaboração entre os entes federados. 

formação continuada para os profissionais da 

Educação de outros segmentos que não os do 

magistério, construída em regime de 

colaboração entre os entes federados. 

Meta 15 Estratégia 15.12 Não existe Não existe 15.12) Instituir programa de concessão de 

bolsas de estudos para que os professores de 

idiomas das escolas públicas de Educação 

Básica realizem estudos de imersão e 

aperfeiçoamento nos países que tenham 

como idioma nativo as línguas que lecionem. 

Meta 15 Estratégia 15.13 Não existe Não existe 15.13) Valorizar o itinerário de formação 

profissional docente, tendo como ponto de 

partida os cursos de Nível Médio na 

modalidade normal, admitidos para o 

ingresso nas carreiras do magistério para a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos termos do art. 62 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Meta 15 Estratégia 15.14 Não existe Não existe 15.14) Desenvolver modelos de formação 

docente para a Educação Profissional que 

valorizem a experiência prática, por meio da 

oferta, nas redes federal e estaduais de 

Educação Profissional, de cursos voltados à 

complementação e certificação didático-

pedagógica de profissionais experientes. 

Meta 16 Enunciado Meta 16: Formar 50% dos 

professores da Educação Básica em 

nível de pós-graduação lato e stricto 

sensu, garantir a todos formação 

continuada em sua área de atuação. 

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 

50% (cinquenta por cento) dos professores da 

Educação Básica, até o último ano de vigência 

deste PNE, e garantir a todos os(as) 

profissionais da Educação Básica formação 

continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

Meta 16: Formar, até o último ano de 

vigência deste PNE, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores que atuam na 

Educação Básica em curso de pós-graduação 

stricto ou lato sensu em sua área de atuação, 

e garantir que os profissionais da Educação 

Básica tenham acesso à formação 

continuada, considerando as necessidades e 

contextos dos vários sistemas de ensino. 

Meta 16 Estratégia 16.1 16.1) Realizar, em regime de 

colaboração, o planejamento 

estratégico para dimensionamento 

da demanda por formação 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o 

planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação 

continuada e fomentar a respectiva oferta por 

parte das instituições públicas de Educação 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o 

planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação 

continuada e fomentar a respectiva oferta por 

parte das instituições públicas de Educação 
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continuada e fomentar a respectiva 

oferta por parte das instituições 

públicas de Educação Superior, de 

forma orgânica e articulada às 

políticas de formação dos estados, 

do Distrito Federal e dos 

municípios.  

Superior, de forma orgânica e articulada às 

políticas de formação dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios. 

Superior, de forma orgânica e articulada às 

políticas de formação dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios. 

Meta 16 Estratégia 16.2 16.2) Consolidar sistema nacional 

de formação de professores, 

definindo diretrizes nacionais, áreas 

prioritárias, instituições formadoras 

e processos de certificação dos 

cursos.  

16.2) Consolidar política nacional de 

formação de professores e professoras da 

Educação Básica, definindo diretrizes 

nacionais, áreas prioritárias, instituições 

formadoras e processos de certificação das 

atividades formativas. 

16.2) Consolidar política nacional de 

formação de professores da Educação 

Básica, definindo diretrizes nacionais, áreas 

prioritárias, instituições formadoras e 

processos de certificação das atividades 

formativas. 

Meta 16 Estratégia 16.3 16.3) Expandir programa de 

composição de acervo de livros 

didáticos, paradidáticos, de 

literatura e dicionários, sem prejuízo 

de outros, a ser disponibilizado para 

os professores das escolas da rede 

pública de Educação Básica.  

16.3) Expandir programa de composição de 

acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 

literatura e de dicionários e programa 

específico de acesso a bens culturais, sem 

prejuízo de outros, a serem disponibilizados 

para os professores e as professoras da rede 

pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização 

da cultura da investigação. 

16.3) Expandir programa de composição de 

acervo de obras didáticas, paradidáticas, de 

literatura e de dicionários; e programa 

específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidas em 

Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, 

a serem disponibilizadas para os professores 

da rede pública de Educação Básica, 

favorecendo a construção do conhecimento e 

a valorização da cultura da investigação. 

Meta 16 Estratégia 16.4 16.4) Ampliar e consolidar portal 

eletrônico para subsidiar o professor 

na preparação de aulas, 

disponibilizando gratuitamente 

roteiros didáticos e material 

suplementar.  

16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico 

para subsidiar a atuação dos professores e das 

professoras da Educação Básica, 

disponibilizando gratuitamente materiais 

didáticos e pedagógicos suplementares, 

inclusive aqueles com formato acessível. 

16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico 

para subsidiar a atuação dos professores da 

Educação Básica, disponibilizando 

gratuitamente materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive 

aqueles com formato acessível. 

Meta 16 Estratégia 16.5 16.5) Prever, nos planos de carreira 

dos profissionais da Educação dos 

estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, licenças para 

qualificação profissional em nível 

16.5) Ampliar a oferta de bolsas de estudo 

para pós-graduação dos professores e das 

professoras e demais profissionais da 

Educação Básica. 

16.5) Ampliar a oferta de bolsas de estudo 

para pós-graduação dos professores e demais 

profissionais da Educação Básica. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

de pós-graduação stricto sensu. 

Meta 16 Estratégia 16.6 Não existe 16.6) Fortalecer a formação dos professores e 

das professoras das escolas públicas de 

Educação Básica, por meio da implementação 

das ações do Plano Nacional do Livro e 

Leitura e da instituição de programa nacional 

de disponibilização de recursos para acesso 

aos bens culturais pelo magistério público. 

16.6) Fortalecer a formação dos professores 

das escolas públicas de Educação Básica, por 

meio da implementação das ações do Plano 

Nacional do Livro e Leitura e da instituição 

de programa nacional de disponibilização de 

recursos para acesso a bens culturais pelo 

magistério público. 
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APÊNDICE E – Quadro de Cursos realizados no Cefope de 2009 a 2013. 

                                                             
9
 FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

10
Dinamizador era o termo utilizado na Rmea para se referir ao professor responsável pelo laboratório de informática nas unidades escolares. Atualmente esta denominação 

inexiste na Rmea. 

Nome do curso Público Alvo CH 2009 2010 2011 2012 2013 

Educação Inclusiva: Direito à Diversidade – parceria 

com FNDE
9
 

Professores da Rmea 40h      

Pró-Letramento de Matemática 
Professores de 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental 
120h 

     

Psicomotricidade - Brincadeiras e jogos com reforço 

de aprendizagem 

Professores de 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental 

40h      

Dislexia de desenvolvimento 
Professores e coordenadores do Ensino 

Fundamental 
64h 

     

Informática Aplicada à Educação: Compreendendo as 

novas tecnologias 

Professores, coordenadores e 

dinamizadores
10

 da Rmea 
100h 

     

TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade 

Professores e coordenadores do Ensino 

Fundamental 
40h 

     

Capacitação Básica em Informática para o Corpo 

Docente e Administrativo 

Professores e servidores administrativos da 

Rmea 
120h 

     

Educação Significativa em Matemática: Descritores - 

Teoria e Prática Pedagógica 

Professores e servidores administrativos da 

Rmea 

120h      

Relações Interpessoais e Excelência no atendimento Servidores administrativos da Rmea 80h      

Básico I - Língua Portuguesa Professores e servidores administrativos da 

Rmea 
60h 

    

 

 

Utilizando as Mídias no Contexto Escolar Professores de 1º ao 9º ano, coordenadores 

e gestores 

96h      

Introdução à Educação Digital Professores de 1º ao 9º ano, coordenadores 

e dinamizadores 

40h      

Fazer Pedagógico e Conhecimento Tecnológico: um Coordenadores Gestores e Coordenadores 40h      
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Desafio à Coordenação da EJA Gerais da EJA 

Aprimorar Servidores administrativos da EJA 40h      

O olhar Pedagógico e as TICS – construindo novos 

caminhos para a Educação em Anápolis 

Coordenadores Pedagógicos dos anos 

iniciais e finais da Rmea 

80h      

Capacitação de Educadores da Rede Básica de Ensino 

em Educação em direitos Humanos – Convênio com 

UFG 

Professores dos anos iniciais e finais da 

Rmea 

50h      

PROFA 2 – Aprendizagem: As Estruturas e 

Desenvolvimento da Língua Escrita 

Professores alfabetizadores da Rmea com 

certificado do PROFA 1 

120h      

Utilizando as mídias no Contexto Escolar II Professores, coordenadores e gestores da 

Rmea com certificado do Utilizando as 

mídias no Contexto Escolar I 

60h      

Metodologias para o Ensino de Língua Portuguesa Professores anos iniciais e professores de 

língua portuguesa dos anos finais 

40h      

Deficiência Física – Atendimento Educacional 

Especializado 

Professores da Rmea 40h      

Língua Inglesa Básico 1 Funcionários em geral da Rmea 60h      

A Arte de Tecer Contos, Cantos e Encantos Professores dos anos iniciais da Rmea 80h      

Pró-Letramento de Matemática – Parceria UnB Professores dos anos iniciais da Rmea 120h      

Pró-Letramento de Linguagem – Parceria UnB Professores dos anos iniciais da Rmea 120h      

Gestão de conflitos e o Clima Organizacional das 

Unidades de Ensino 

Docentes e administrativos da Rmea 40h      

Capacitação em Alimentação Escolar Merendeiras da Rmea 40h      

Língua Inglesa Básico 2 Funcionários em geral da Rmea 60h      

Práticas de Letramento e o Processo de Alfabetização 

- Módulo I 
Professores alfabetizadores (de 1º e 2º ano) 60h 

     

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais Profissionais da Rmea 160h      

Ler e Criar é só Começar Professores dos anos iniciais da Rmea 40h      

Atendimento Educacional Especializado – AEE/ 

Pessoas com Surdez 

Professores da Rmea 40h      

Aprender com Qualidade - Prioridade da Rmea Professores da Rmea 48h      

Prática de Letramento e o Processo de Alfabetização - Professores alfabetizadores (de 1º e 2º ano) 60h      
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 Função atualmente denominada coordenador geral. 

Módulo II com certificado do Módulo I 

O Secretário Escolar e os Desafios para a 

Democratização do Ensino 

Secretários gerais
11

 das unidades escolares 

da Rmea 

168h      

A Educação e o Desenvolvimento Humano no 

Município de Anápolis 
Gestores das Unidades Escolares 48h 

     

Atendimento Educacional Especializado – AEE/ 

Pessoas com Cegueira ou Baixa Visão 
Professores da Rmea 40h 

     

Utilizando o Excel como Ferramenta Pedagógica no 

Ensino de Matemática 
Professores da Rmea  87h 

     

Adolescência, suas Estratégias de Coping e as Artes Coordenadores Técnicos 60h      

LIBRAS Avançado  Profissionais em geral da Rmea com 

certificado do LIBRAS Nível Básico 

160h      

Prática de Letramento e o Processo de Alfabetização - 

Módulo III 

Professores alfabetizadores (de 1º e 2º ano) 

com certificado do Módulo II 

60h      

Prática de Letramento e o Processo de Alfabetização - 

Módulo IV 

Professores alfabetizadores (de 1º e 2º ano) 

com certificado do Módulo III 

60h      

Cuidador Cuidadores da Rmea 40h      

As Várias Faces dos Contos de Fadas Professores dos anos iniciais da Rmea 60h      

Estudos Avançados na Implementação e Avaliação 

dos Projetos de Enfrentamento dos Problemas da 

Adolescência 

Coordenadores Técnicos da Rmea 40h 

     

Oficina de Matemática Professores dos anos iniciais da Rmea 40h      

Escrita Oficial Coordenadores Gerais da Rmea 40h      

O conhecimento é uma porta que se abre por dentro 
Professores, Coordenadores e Gestores que 

atuam na EJA da Rmea 
180h 

     

Aperfeiçoando minha prática no planejamento e 

avaliação na perspectiva das novas tecnologias dentro 

da Educação de Jovens e Adultos 

Professores, Coordenadores e Gestores que 

atuam na EJA da Rmea 

50h      

Projetos de Aprendizagem – parceria com UNDIME Professores da Rmea 40h      

Tecnologias Assistivas – parceria com IFG Professores da Rmea 60h      
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 CEPA – Centro de Educação Profissional de Anápolis. 
13

 FAV/UFG – Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. 

Profuncionário – parceria com Secretaria de Estado de 

Educação 
Servidores da Rmea 1260h 

     

A Escola – Uma Organização em Ação: Desafios e 

Responsabilidades da Gestão Escolar 
Candidatos ao cargo de gestor na Rmea 60h 

     

Jogomática Professores e coordenadores da Rmea 60h      

Informática Básica I - Para o Corpo Docente e não 

Docente 
Servidores da Rmea 45h 

     

Informática Básica II - Para o Corpo Docente e não 

Docente 
Servidores da Rmea 45h 

     

Vídeo e Rádio Escolar – parceria com CEPA
12

 Servidores da Rmea 80h      

Arte na Escola: Desafio e Possibilidades parceria com 

FAV/UFG
13

 
Professores da Rmea 40h 

     

Matemática: Brincando e Aprendendo Professores e auxiliares de educação 40h      

Indisciplina na Escola 
Gestores, coordenadores técnicos e 

pedagógicos  
50h 

     

A Mediação do Professor na Formação do 

Leitor/Escritor 

Professores dos anos iniciais, Educação 

Infantil e coordenadores pedagógicos 
60h 

     

Saúde Mental: estresse, Burnout e estratégias de 

enfrentamento 
Gestores, Coordenadores e professores 45h 

     

Um Conto em Cada Canto Professores da Rmea 60h      

Educação Infantil e suas especificidades 
Professores da Educação Infantil e 

auxiliares de Educação 
40h 

     

Formação pela Escola – parceria com FNDE Docentes e não Docentes 40h      



 

 


