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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi realizada no Programa de Mestrado em Educação da Universidade 

Federal de Goiás, Regional de Jataí, na Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e 

Formação de Professores. Seu objetivo geral foi investigar como se configura a Formação 

Continuada dos professores do Ensino Fundamental I, nas escolas de um município do 

triângulo mineiro, e sua relação com a política de formação continuada que vem sendo 

perfilada pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Estado e Município. A pergunta central da 

pesquisa foi: De que maneira a formação continuada tem ocorrido nas escolas: como ação 

significativa ou tarefismo? Assumimos como embasamento teórico autores como Freitas 

(2007), Dourado (2007), Sanfelice (1999), Saviani (2014), Mészáros (2015), entre outros. 

Inicialmente, buscamos um aprofundamento teórico sobre a temática por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e, em seguida, realizamos uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, 

na rede escolar municipal/estadual de um município do triângulo mineiro, abrangendo todos 

os professores do Ensino Fundamental I; foi aplicada uma entrevista semiestruturada, como 

forma de dar voz aos professores. Os dados coletados com as entrevistas foram ponderados à 

luz da fundamentação teórica. A análise foi feita segundo categorias de Minayo (2012), com 

base na essência das falas das professoras entrevistadas, assim categorizadas: a) as 

contribuições para prática docente; b) da organização estrutural à organização pedagógica; c) 

o papel do Município, Estado, Universidades e órgãos federativos: efetivação da formação 

continuada. Dentro de cada uma das categorias, elencamos subcategorias, falas que trazem 

consigo temáticas relevantes. Por meio da análise percebemos que as políticas públicas 

implantadas pelos governos brasileiros a partir dos anos 90 são resultado de todo um processo 

histórico, têm sido marcadas por traços neoliberais; os programas/ações de formação 

continuada desenvolvidos atendem a essa lógica, e o Estado de Minas Gerais tem sido 

laboratório de muitas dessas medidas. Com base na análise das vozes das professoras, 

inferimos que a formação continuada ainda tem ocorrido enquanto tarefismo em nossas 

instituições e que as muitas propostas de formação continuada vêm sendo implementadas no 

decorrer dos últimos anos como erradicadoras das dificuldades que os professores encontram, 

mas ficam no discurso inócuo; a nosso ver, a formação continuada ainda não atende à 

realidade do professor e muitos problemas persistem, como, por exemplo, a má estruturação, a 

descontinuidade dos programas governamentais, ações fragmentadas, repetitivas e desconexas 

com a realidade da sala de aula, nas quais a teoria e a prática continuam separadas, 

professores formadores desconhecedores da realidade do professor; falta articulação 

universidade/educação básica, financiamento para o professor se qualificar, valorização 

salarial, e as ações, muitas vezes, não são planejadas de acordo com a estrutura dos 

municípios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas Educacionais. Formação Continuada de 

professores. Ensino Fundamental I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The current research is part of the studies on Educational Policies, Management and Teacher 

Formation, carried out by the Master's Program in Education of the Federal University of 

Goiás – Jataí. Its general objective is to investigate how the Primary School Teachers‘ 

Continuous Formation is configured in the schools of a municipality in the Minas Gerais‘ 

triangle, and its relation to the continuous formation policy that has been outlined by the 

Ministry of Education, the State and Municipality. The central question of the research is: in 

what way has the continuous formation occurred in schools: as a significant action or more 

like a meaningless task? As theoretical foundation, we have based our research in the thoughts 

of Freitas (2007), Dourado (2007), Sanfelice (1999), Saviani (2014), Mészáros (2015), among 

others. Initially, we have deepened the theoretical background on the subject by means of a 

bibliographical research, and then we carried out a qualitative field research in the municipal / 

state school network of a municipality in the Minas Gerais‘ triangle, covering all teachers of 

Elementary School; a semi-structured interview was applied as a way of giving voice to 

teachers. The collected data from the interviews were evaluated based on our theoretical 

perspective. The analysis, according to Minayos‘ (2012) categories, was essentially based on 

the interviewed teachers‘ statements, and then they were put in the following categories: a) 

contributions to teaching practice; b) from structural organization to pedagogical 

organization; c) the role of the Municipality, State, Universities and the federative organs: 

continuous education in effect. Within each of the categories, we have listed subcategories, 

based on statements that brought relevant themes with them. Through the analysis, we have 

perceived that the public policies implemented by the Brazilian governments from the 90s are 

the result of a long term historical process, and that they have had traces of the neoliberal 

policies; The programs / actions of the continuous training developed meet this logic, and the 

State of Minas Gerais has been the laboratory of many of these measures. Based on the 

analysis of the teachers' speech, we could infer that continuous education has still been 

occurring as a seemly meaningless task in our institutions, and that the many proposals for 

continuous education have been implemented, over the past years, as a measure against some 

of the difficulties that teachers find, but they still remain as a somewhat ineffective policy. 

From our viewpoint, the continuous education does not meet the reality of the teacher yet, and 

so many of the problems persist because of that, such as bad structuring, discontinuity of 

government programs, as well as the fragmented, repetitive and disconnected actions with 

classrooms‘ reality, in which theory and practice remain separated, and the teacher-trainers 

unaware of the teacher's reality. There is a lack of articulation between the university and the 

basic education, as well as a lack of funds for the teachers‘ qualification, salary raise, and 

actions are, many times, not planned according to the structure of the municipalities. 
 

KEY WORDS: Policies for Public Educational. Continuous education for 

teachers. Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

 

Integrar papéis e viver interações: esse texto está escrito na primeira pessoa do plural 

(nós), por acreditarmos que ele foi construído em nossa relação com outros sujeitos, com a 

participação de várias vozes: eu, pesquisadora, a professora orientadora, professores 

participantes, dentre outras. Que essas vozes ultrapassem as quatro paredes que as prendem e 

transformem a realidade que as condenam ―ao silêncio‖. 

O anseio em pesquisar a Formação Continuada (FC) de professores resulta da 

trajetória da pesquisadora como discente do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) /Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (Facip), e ex-Pibidiana do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), por meio do subprojeto 

Gestão, em uma escola pública mineira. Ela esclarece que não existem apreciações isentas 

nestas linhas, pois, diante de todas as vivências, identificou-se com histórias de vida, alegrias, 

dificuldades apresentadas nas falas das professoras entrevistadas, além dos autores abordados. 

Durante sua formação, muitos questionamentos surgiram acerca dos motivos que 

levam tantos professores a desistirem de sua profissão, da sua identidade, que ocasionam 

dificuldades, alegrias, emoções, sentimentos, doenças, má remuneração. Enfim, sobre as 

inquietudes diante de tantas questões às quais são expostos em seu cotidiano educacional. 

Esse cenário a impulsionou ao seguinte questionamento: Quantos educadores, em sua 

formação inicial, sentem-se alegres e motivados a transformar a realidade, as escolas, o futuro 

de seus alunos, imaginando uma escola e alunos perfeitos e, no entanto, quando se deparam 

com as dificuldades presentes no cotidiano escolar – bem diferente da imaginada – desistem 

da profissão e dos ideais construídos em sua trajetória formativa?  

Por meio de estudos realizados em seu trabalho de conclusão de curso, várias questões 

puderam ser percebidas e, nesse sentido, muitas dúvidas e indagações emergiram. Ao 

entrevistar professoras
2
 de Educação Infantil, elas apontaram que uma das alternativas 

existentes, pensada como uma forma de contribuir para a resolução das dificuldades na 

atuação docente, seria a FC dos professores, entendida como uma possibilidade de adquirirem 

                                                           
2
 Participantes da pesquisa de TCC: seis (06) professoras: todas mulheres que possuem entre 41 e 45 

anos, casadas e que têm, em média, dois filhos. Em relação à sua formação acadêmica, todas cursaram 

o Magistério durante o Ensino Médio em instituição pública, com exceção de uma que o fez em 

instituição da rede privada. Três professoras possuem graduação em Pedagogia, uma o estava 

cursando, outra fez Normal Superior e, ainda outra, licenciatura plena em Ciências, todas em 

instituições da rede privada. Verificamos que duas docentes investiram em seu processo de formação 

continuada, tendo, uma, cursado Especialização Lato Sensu em Psicopedagogia e outra em Supervisão 

Escolar. 
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mais conhecimento, de se especializarem em determinadas áreas e, mais ainda, de terem um 

espaço para repensar suas ações, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento 

profissional. Em que pese à opinião das professoras, elas trazem uma grande expectativa em 

relação à FC, mas salientam que essa possui muitas deficiências. 

Mais do que levantar aspectos considerados negativos no que se refere à FC de 

educadores, a pesquisa realizada tentou dar voz aos profissionais, permitindo que expusessem 

como gostariam que fosse seu processo formativo, além das necessidades formativas que 

possuíam no momento. Entretanto, em função do tempo e da natureza da pesquisa (um 

trabalho de conclusão de curso de graduação), não foi possível aprofundar a temática e os 

dados coletados suscitaram o desejo de ampliar a reflexão e compreender como essa questão 

tem sido vivenciada por profissionais do Ensino Fundamental I. 

Com base no entendimento obtido nas primeiras reflexões, novas indagações 

emergiram e mobilizaram a problemática central da pesquisa que ora se apresenta: a FC para 

além de um simples treinamento ou capacitação, que dê vez e voz aos professores. Buscou, 

assim, responder ao seguinte questionamento: de que maneira a FC tem ocorrido nas escolas, 

como ação significativa ou tarefismo? Ou seja: a FC tem sido uma ação com significado para 

os professores, partindo das suas necessidades, enriquecendo-os profissionalmente, ou tem 

sido apenas um tarefismo, uma ação sem significado, insuficiente, instrumento para atender as 

demandas impostas pelo Estado, como meio de corrigir a má formação inicial ou a falta dela?  

A concepção de formação norteadora deste texto se baseia em autores que a entendem 

como contínua, um processo ininterrupto, com conhecimentos compartilhados e que 

contribuem significativamente para a melhoria na qualidade da prática educativa; assim, 

adota-se a nomenclatura ―Formação Continuada‖, buscando entendê-la em suas diversas 

modalidades, mas aprofundando-nos na ―Formação Continuada em serviço‖, uma vez que se 

buscou investigar os programas implementados pelo sistema de ensino. A FC é, sim, 

interminável, realizada no cotidiano do professor, em suas experiências, na troca de saberes 

entre colegas, alunos, com toda a comunidade escolar, é a busca de autonomia individual e 

coletiva durante toda sua prática profissional. 

Para Mészáros (2002), a educação é verdadeiramente continuada, mas não pode ser 

vocacional, nem geral. Assim, a FC deve estar atrelada ao vivenciado pelos professores, se 

tornando uma ação significativa, e não algo imposto, obrigatório, puro tarefismo. Enfim, deve 

ser: 
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[...] um tempo de todos os tempos institucionais, inserido em todas as 

atividades da escola, com momentos específicos, mas, não isolados do 

cotidiano escolar, nos quais o coletivo se constitui como tal em um processo 

de aprendizagem mediante o confronto de conhecimentos derivados das 

experiências com os conhecimentos universalmente sistematizados. É mais 

que uma soma de horas de formação fragmentada em ações sem sequência. 

É um projeto que, no mínimo, ultrapassa o previsto no ano anterior e 

continua no seguinte. É mais que a soma de pontos ou créditos adquiridos 

em cursos ou outros eventos por presença de x horas. É a realização de 

projetos que, ao longo dos anos, acompanham o desenvolvimento 

institucional da escola, definindo sua história na qual se vislumbram 

objetivos a curto, médio e longo prazos (ALVARADO PRADA, 2007, p.12). 

 

Diante do exposto, é possível dizer que os professores, assim como os outros seres 

humanos, são seres inacabados, por isso devem estar sempre buscando conhecimento, 

perspectiva reflexiva e crítica, aprendendo com o outro e, além disso, acreditando em seu 

potencial, pois esse é um fator de crescimento pessoal e profissional. Como inferiu Freire 

(1991, p.589), ―ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da 

prática‖: a FC é uma conquista da maturidade, diz respeito à consciência do ser. 

No entanto, na atual conjuntura política neoliberal e globalizada, os processos 

educacionais, o professor e sua função passam por inúmeras transformações, inclusive, vêm 

sendo sucateados em todas as suas dimensões, com novas atribuições, valores, carga/horária 

muitas vezes exacerbada, juntamente com o descaso da valorização profissional. E, ainda, a 

desarticulação entre a formação inicial e a continuada, as más condições de trabalho, o plano 

de carreira e o piso salarial, ou seja, a precarização do trabalho docente se faz cada vez mais 

presente; ao professor foram delegadas competências e um saber fazer na luta pela equidade 

educacional, processo no qual a sua voz permanece mais uma vez silenciada.  

Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo geral investigar e compreender 

como se configura a FC nas escolas de um município do triângulo mineiro e sua relação com 

a política de FC perfilada pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Estado e Município, 

enquanto política pública. 

Nessa linha de pensamento, intenciona-se, como objetivos específicos, analisar a 

bibliografia existente a respeito das políticas públicas de formação/FC no Brasil; analisar os 

aspectos da realidade dos professores, suas opiniões acerca da FC que recebem; entender as 

formações continuadas que estes profissionais vêm recebendo, explicitando as 

incompatibilidades e acertos entre as propostas oferecidas e as realizadas; identificar os 
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possíveis impasses e potenciais nas FC oferecidas; e refletir sobre as que são oferecidas pelos 

poderes públicos, contrapondo com a visão dos professores sobre elas.  

Para uma delimitação adequada do problema e fundamentação abrangente, 

inicialmente é feito um aprofundamento teórico sobre a temática, por meio de pesquisa 

bibliográfica sobre FC e acerca das políticas públicas relacionadas a ela, as implicações 

sociais, econômicas e políticas que as perpassam, bem como a legislação pertinente à 

temática. Além de outros aspectos relevantes.  

Para tanto, realizou-se pesquisa no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com objeto de análise: a formação 

docente continuada à luz das produções acadêmico-científicas, de 2011 a 2012, disponíveis; 

os demais estão sendo anexados aos poucos. Esse foi o critério para filtrar as pesquisas 

consideradas para desenvolver a análise. O andamento da pesquisa exigiu refinar os critérios 

de busca por ―área de conhecimento — educação‖ e ―nível do curso — mestrado acadêmico‖, 

com as palavras-chave: ―formação continuada de professores do ensino fundamental‖. O 

resultado da busca foram 160 dissertações, das quais 79 são de 2012 e, 81, de 2011. 

A coleta de dados das dissertações se deu por meio da leitura da descrição completa, 

dada no banco de teses. Em relação à área de conhecimento, 150 pesquisas se referem à 

educação e as demais se distribuem em: 3, à educação de adultos; 2, ao processo de ensino e 

aprendizagem; 2, ao planejamento educacional; 1 se refere à educação e inclusão social em 

contexto escolar e não escolar; 1, à formação, aos saberes e ao desenvolvimento profissional; 

e 1, a processos educativos e linguagem. As palavras-chave mais usadas foram: FC, formação 

de professores, Ensino Fundamental de 9 anos, professor, alfabetização, prática pedagógica, 

educação e formação docente, dentre outras.  

Em relação às universidades nas quais as dissertações foram defendidas, a 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho se destaca em número de trabalhos, 

seguida das universidades do Oeste Paulista (nove estudos) e Estadual de Campinas, da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, das universidades do Estado do Pará e Regional 

de Blumenau (oito estudos). A Universidade Estadual do Ceará teve seis estudos; as demais, 

entre 4 e 1. Em relação ao número de dissertações por região, houve 14 no Norte, 20 no 

Nordeste, 52 no Sul, 60 no Sudeste e 14 no Centro-Oeste.  

Nota-se o destaque do Sudeste e do Sul; os dados são reveladores de três pontos: o 

primeiro, as disparidades entre as regiões, o que se explica em função do desenvolvimento 

socioeconômico, político e demográfico desigual, historicamente registrado. Obviamente, isso 

contribuiu para a criação de mais universidades. O segundo ponto é entender como se 
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configura e efetiva a FC nessas regiões. O terceiro seria compreender se todas as pesquisas 

têm contribuído mesmo para a reflexão.  

De forma geral, as 160 dissertações trazem discussões sobre os aspectos presentes e 

ausentes em ações formativas, com ênfase nos processos de continuidade do formar-se e nas 

relações que os docentes estabelecem. Outras investigam o desenvolvimento profissional da 

docência: sua complexidade, suas implicações nos processos de formação e seus reflexos no 

processo de ensino e aprendizagem. Trazem a voz de educadores: o que pensam sobre as 

formações que recebem, as implicações delas em suas práticas pedagógicas e de pesquisa. 

Também discutem os tipos de formação que municípios, universidades, secretarias e governo 

oferecem, não só analisando suas peculiaridades, suas finalidades e suas contribuições para 

construir saberes docentes, mas, também, buscando entender como os profissionais da 

educação avaliam essas ações e como as políticas educacionais se apresentam. 

Os estudos trazem ainda discussões sobre outros programas de FC e como 

contribuíram para aprimorar o trabalho dos professores, o que os coordenadores e os 

participantes pensam sobre tais programas, seus resultados, suas dificuldades. Outro tema 

discutido é a necessidade de formar-se continuadamente para atuar no ensino especial: 

discute-se a possibilidade de articular o currículo escolar com a escolarização de discentes 

com deficiência, trazendo as análises das políticas públicas de inclusão.  

Nas dissertações aqui consideradas, verificam-se, ainda, reflexões sobre temáticas das 

políticas públicas. Quanto ao financiamento, discute-se o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), por exemplo; quanto às políticas 

avaliativas, fala-se da Prova Brasil e de suas implicações na FC de 

professores do Ensino Fundamental e nas práticas pedagógicas, pois põem em interface as 

concepções docentes sobre aprendizagem escolar e as orientações que legitimam políticas de 

avaliação. 

A análise dos programas estaduais, municipais e governamentais — implementação, 

implicações e relevância das legislações e seus desdobramentos — permitiu compreender 

como se encontra a FC nas redes educacionais, as tendências, os vieses, os matizes e as 

concepções, entre outras aprendizagens usadas como aporte teórico nesta pesquisa.  

A preocupação se voltou para o processo e não o produto; dessa forma, a pesquisa 

bibliográfica foi feita para a interpretação dos dados com base em fundamentação teórica 

sólida. Os dados encontrados foram analisados e interpretados a luz de outros autores, como 

Shiroma (2011), Dourado (2010), Oliveira (2011), Freitas (2002), Mészaros (2015), entre 

outros. Assim como Minayo e Deslandes (2010, p.15) dizem, a teoria e a metodologia 
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caminham juntas, ―enquanto conjunto de técnicas, a metodologia deve dispor de um 

instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o 

desafio da prática‖.  

Para as análises, baseia-se no enfoque trabalhado por Kosik (1976) à decomposição do 

todo, para apontar o que é específico, lembrando que não se deve limitar uma análise ao todo 

e às partes. É preciso garantir a característica dialética, sabendo que é possível chegar a uma 

verdade, mas que ela não é efetiva; por isso, é necessário buscar explicações na realidade, no 

contexto, tentando compreender as entrelinhas, pois a dialética não considera nada fixo e 

independente, mas, sim ―derivados e mediatos, como sedimentos e produtos da práxis social 

da humanidade‖ (KOSIK, 1976, p.17). Partindo desse pressuposto, as discussões aqui feitas 

são um constante ir e devir na busca por respostas, críticas, apontamentos, sempre deixando 

espaço para próximas análises. 

A ideia é fazer o percurso, buscando entender as contradições, o dito e o não dito. Só 

assim é possível entender o todo, o processo para apreender as especificidades de nosso objeto 

de estudo, a FC de professores do Ensino Fundamental I; como diz Kosik (1976, p.9-10): 

―[...] a atitude primordial e imediata do homem em face da realidade não é a de um abstrato 

sujeito cognoscente, de uma mente pensante que examina a realidade especulativamente, 

porém a de um ser que age objetiva e praticamente‖. 

O esboço dos procedimentos de qualquer pesquisa e a análise de dados depende da 

opção teórico-metodológica escolhida pelo pesquisador e, nesse sentido, o alicerce tomado é 

um constante movimento de ir e vir, uma relação com o macro/micro e o objeto de estudo. 

Pois, como Richter (2012, p.238) relata, ―na ciência se demanda a decomposição do todo a 

fim de apontar o que é específico da coisa, pois, se na investigação cairmos na tentação de 

querer, de antemão, dizer o que é secundário ou essencial colocamos em risco a própria 

legitimidade da investigação‖. 

Nesse sentido, procuramos estudar a FC geral, aprofundando na realizada em serviço, 

de professores que atuam no Ensino Fundamental I das escolas de um município do triângulo 

mineiro, relacionando-a às políticas de formação da Secretaria do estado de Minas Gerais e do 

MEC, com intuito de trazer à tona os elementos determinantes dos processos de formação, os 

princípios fundantes das políticas engendradas para formar os professores em nível macro, 

meso e micro: no país, em Minas Gerais e no município, locus da pesquisa. São políticas 

públicas que promovem ideologicamente o Estado, perpetrado por concepções do capitalismo. 

Ouvir as inúmeras vozes, entender as ―entrelinhas‖, ―entre aspas‖, a vivência dos 

sujeitos sociais pesquisados, foi essencial, pois, conforme Gamboa (2007, p. 139), ―a dialética 
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inclui a dinâmica do caminho de volta, do todo às partes e das partes ao todo‖. A todo o 

momento essa foi a ideia, entender os contextos, ir e vir, e ir novamente: 

 

quando um sujeito percebe uma determinada realidade faz uma leitura dela 

segundo seus interesses, de acordo com uma ótica determinada e uma 

perspectiva de interpretação. O resultado dessa relação não é igual ao 

fenômeno empírico observado, não é a simples cópia ou imagem lida ou 

percebida pelo sujeito. O resultado é uma síntese desta relação, não é uma 

construção que podemos chamar de objeto (GAMBOA, 2007, p.129). 

 

 Pretende-se, nestas linhas, elaborar a síntese dessas relações, confluindo com o 

posicionamento teórico de Minayo (2010) ao afirmar que, fazendo uma reflexão acerca do 

diálogo entre hermenêutica (compreensão) e dialética (crítica), são trazidos os princípios para 

operacionalização do método de interpretação de sentidos: ―para interpretar os nossos dados é 

preciso: (a) buscar a lógica interna dos fatos, dos relatos e das observações; (b) situar os fatos, 

os relatos e as observações no contexto dos atores; (c) produzir um relato dos fatos em que 

seus atores nele se reconheçam‖ (MINAYO, 2002; 2006 apud MINAYO, 2010, p. 99-100).  

Salienta-se a importância de conduzir com atenção as pesquisas que valorizam o 

conhecimento dos professores, que leem sua história de vida pessoal e profissional, e tudo que 

podem construir e superar; não basta dar voz e ouvi-los, é preciso que suas reflexões sejam 

compartilhadas e tornem-se o estopim para as mudanças necessárias.  

Posteriormente, na segunda fase da pesquisa, ao buscar compreender os processos de 

FC de professores, foi realizada uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, na rede 

municipal/estadual em um município do triângulo mineiro, abrangendo todos os professores 

do Ensino Fundamental I. A opção por realizar uma pesquisa de cunho qualitativo justifica-se 

porque esta abordagem implica: 

 

[...] uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objeto de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que 

somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o 

autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 

competência científica, os significados patentes ou ocultos de seu objeto e 

pesquisa (CHIZZOTTI, 2013, p.2).  
 

A pesquisa se desenvolveu, ao mesmo tempo, voltada para uma preocupação com a 

coleta adequada dos dados, e ao contexto em que o professor se insere, a estrutura da qual ele 

faz parte. Assim, uma vez situado o sujeito, é possível refletir e compreender suas concepções 

e ações. 
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O olhar da pesquisadora buscou abranger os objetivos propostos, e além deles, 

entender as concepções dos professores, trazendo à tona suas expectativas quanto à formação 

e se ela supre seus anseios; por outro lado, discutir as questões relacionadas aos processos de 

FC vivenciados pelos docentes, sobretudo as ações implementadas nos espaços recorrentes, 

entender como as políticas públicas as determinam e as orientam, além de compreender como 

a formação vem ocorrendo nas instituições, com o olhar atento à questão da identidade do 

professor, muitas vezes reafirmada, outras vezes negada. 

Durante a pesquisa de campo, foram investigadas cinco escolas municipais e uma 

estadual, que atendem alunos do Ensino Fundamental I, vinculadas à Secretaria de Educação 

do estado de Minas Gerais, em munícipio mineiro.
3
 Primeiramente, realizou-se um 

levantamento das escolas existentes e constatou-se que não existem escolas privadas que 

atendem o EF I. Em seguida, deu-se uma visita à Secretaria de Educação do município, para 

solicitar a abertura e autorização para realização da pesquisa nas escolas municipais; o mesmo 

foi feito à diretora da única escola estadual do município que conta com EF I. Ambas 

receberam a pesquisadora com apreço, dando total abertura para realização da pesquisa; 

solicitou-se, ainda, uma declaração comprovando a autorização para que a pesquisa se 

iniciasse. 

Em um segundo momento, ocorreu a visita às escolas para uma conversa com as 

diretoras e supervisoras; foi passada a listagem de professoras e horários que atuam. Algumas 

entrevistas foram realizadas no momento da apresentação, enquanto que outras escolas 

optaram por realizá-las no horário de módulo ou horário vago. 

O espaço, locus, no qual ocorreria a entrevista ficou à escolha da professora, algumas 

foram realizadas no pátio, outras na biblioteca, na sala da supervisora ou até mesmo na sala da 

diretora. Tentou-se realizá-las em lugares silenciosos e a sós, porém, em algumas situações 

isso não foi possível, pelo temor em dizer algo que fosse contraditório ou que as prejudicasse, 

ou até mesmo por falta de um espaço mais propício. Foi possível observar professoras que se 

sentiram incomodadas pela presença de algum outro professor, supervisor, ou até mesmo da 

secretária de educação (pois as pesquisas com as professoras da zona rural foram realizadas 

na Secretaria de Educação), aspectos que serão discutidos na análise dos dados. 

Ao todo, seis escolas, cinco municipais (3 na zona urbana e 2 na zona rural), e uma 

estadual (Quadro 1): 

 

                                                           
3
 O município que nos referimos situa-se no estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país, faz parte 

da microrregião de Uberlândia e Mesorregião do Triângulo Mineiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Tri%C3%A2ngulo_Mineiro/Alto_Parana%C3%ADba
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QUADRO 1 - Escolas pesquisadas 

ESCOLA 1 Estadual: conta com Ensino Fundamental I apenas no período vespertino, com salas 

de 1º ao 5º ano, uma sala de cada nível. Nesta escola, todas as 5 professoras 

aceitaram ser entrevistadas. 

ESCOLA 2 Municipal: localizada na zona urbana. Conta com sete salas de Ensino Fundamental 

I no período matutino (uma sala de cada de 1º ao 5º ano), e vespertino (uma sala de 

1º ano e uma de 2º ano), todas as 7 professoras colaboraram com a entrevista. 

ESCOLA 3 Municipal: localizada na zona urbana. Possui ao todo nove salas de Ensino 

Fundamental I no período matutino (uma sala de 2º, 3º e 5º ano), sendo que os 

professores do 3º e 5º ano não quiseram responder; e no período vespertino (duas 

salas de 1º e 2º também, e uma de 3º, e de 4º); sendo assim, sete professoras 

responderam à pesquisa. 

ESCOLA 4 Municipal: localizada na zona urbana. Conta com 9 salas de Ensino Fundamental I, 

e a professora do 3º ano matutino é a mesma do 3º ano vespertino; no matutino (uma 

sala de 1º, 3º e 5º ano e 2 salas de 4º ano), no período vespertino (uma sala de 1º e 3º 

ano, e duas salas de 2º ano). A professora do 2º ano do período vespertino não quis 

responder, logo, dessa escola sete professoras participaram. 

ESCOLA 5 Municipal: localizada na zona rural do município e conta com duas salas; uma sala 

onde uma professora dá aula para alunos da Educação Infantil I e II, e do 1º e 2º 

ano; e outra onde a professora dá aula para alunos do 3º, 4º e 5º ano, todos juntos. 

As duas professoras responderam à entrevista. 

ESCOLA 6 Municipal: localizada na zona rural do município. Conta com duas salas; uma sala 

onde uma professora dá aula para alunos da Educação Infantil I e II e para o 2º ano; 

e outra sala onde outra professora dá aula para alunos do 1º, 3º, 4º e 5º ano, todos 

juntos. As duas professoras responderam à entrevista. 

Fonte: A autora (2016) 

 

Durante a pesquisa de campo nessas escolas, ocorreu uma entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE I) com 30 professoras. Para tal, recorreu-se a Szymanski (2010), quando afirma 

que a entrevista também se torna um momento de organização de ideias e de construção de 

um discurso para um interlocutor, momento de construção de um novo conhecimento que se 

dá na interação. Tal situação foi única, no qual se engendrou um material rico sobre 

―biografias, experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas‖ 

(MAY, 2004, p.45). 

A entrevista semiestruturada foi dividida em duas partes: a primeira, composta de 

questões fechadas que buscavam a caracterização dos participantes com dados pessoais 

(nome, idade, estado civil), acadêmicos (Graduação e Pós-graduação) e profissionais (tempo 

de atuação na Educação e no Ensino Fundamental). Na segunda, encontram-se as questões 

abertas referentes à visão que possuem sobre os cursos de FC, se o município em que atuam 

tem ofertado e quais tipo de cursos; onde e com qual periodicidade; se essa oferta tem 

contribuído, de algum modo, para sua prática pedagógica e se os temas são pertinentes.  

Ainda nas questões abertas da entrevista semiestruturada, indagou-se se desistiram de 

alguma FC, se essas formações têm sido instrumento de efetivação do fazer-se professor ou 
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apenas cumprimento de horas no calendário escolar. Se, na opinião dos entrevistados, o país 

tem suporte para concretizar a meta 16 do Plano Nacional de Educação (2014); se o Brasil 

tem tratado a formação/ FC de professores com a devida importância, e, por fim, como 

acreditam que deveria acontecer essa FC, como torná-la algo significativo para si e para o seu 

trabalho. 

A entrevista permitiu uma interação singular entre pesquisadora e participante. Com 

ela, procurou-se dar voz aos professores, escutar o que pensam, como gostariam que 

acontecesse a FC, suas propostas e anseios. Ademais, solicitou-se a eles que realizassem a 

leitura e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- APÊNDICE III), 

e, posteriormente todas as entrevistas foram gravadas, mesmo algumas pessoas considerando 

o gravador um inibidor. A opção por utilizá-lo deu-se pelo fato de permitir ―que o 

entrevistador concentre-se na conversa e registre os gestos não verbais do entrevistado 

durante a entrevista, ao invés de gastar tempo olhando para as notas e escrevendo o que é 

dito‖ (MAY, 2004, p.164).  

As entrevistas duraram de 6 a 40 minutos de gravação. Conforme Szymanski (2010), 

elas são um momento de organização de ideias e de construção de um discurso para um 

interlocutor, construção de um novo conhecimento na e com a interação, já que o 

entrevistador está querendo conhecer algo por meio da interação com quem é entrevistado, o 

qual tem um conhecimento que será repassado de forma exclusiva: ―Muitas vezes, esse 

conhecimento nunca foi exposto numa narrativa, nunca foi tematizado. O movimento 

reflexivo que a narração exige acaba por colocar o entrevistado diante de um pensamento 

organizado de uma forma inédita até para ele mesmo‖ (SZYMANSKI, 2010, p.14). 

Szymanski (2010, p. 14-15) considera esse tipo de entrevista como reflexiva, tanto 

porque ―leva em conta a recorrência de significados durante qualquer ato comunicativo 

quanto à busca de horizontalidade‖. Ainda de acordo com o autor, existe expectativa de 

ambos os lados: o entrevistador tem expectativas em relação ao interlocutor, que dê subsídios 

desejados, e o entrevistado, que seja, por exemplo, uma oportunidade para falar e ser ouvido. 

Nesse sentido, com as falas das professoras, deu-se intensa participação, a todo o momento 

citaram exemplos, refletiram, buscaram críticas; a maioria usou esse momento com esperança 

de que ocorram transformações em suas realidades. Algumas entrevistadas se sentiram 

nervosas, e foram percebidos medo e receio quanto as suas respostas, mas isso não impediu 

que as mesmas discorressem suas opiniões. 

Ao dar início a cada entrevista, procurou-se indagar cada professora sobre sua 

formação e tempo de atuação na educação no EF I. Cumpriu-se, assim, uma parte importante 
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da entrevista, segundo Szymanski (2010), qual seja, o contato inicial que inclui atividades de 

aquecimento, para saber a formação, tempo de magistério, um pequeno histórico do percurso 

profissional e o que mais for necessário. De acordo os objetivos da pesquisa ―[...] esses 

períodos iniciais não devem ser considerados como 'perda de tempo', pois eles propiciam 

informações importantes para o pesquisador‖ (SZYMANSKI, 2010, p.27).  

O segundo passo foi a apresentação da questão geradora, planejada com 

antecedência, ponto de partida para o início da fala do participante, conforme Szymanski 

(2010). Partindo desse princípio, expôs-se o objetivo da pesquisa e cada questão (algumas 

professoras solicitaram a leitura individual da entrevista para depois responder). Em seguida, 

conforme Szymanski (2010), o entrevistador vai apresentar sua compreensão do discurso do 

entrevistado, sem perder de vista os objetivos do estudo, oferecendo sínteses, de tempos em 

tempos. Por isso, a todo o momento, buscou-se instigar os professores, clarificando questões e 

retomando o que já haviam dito, contradizendo ou até mesmo conectando suas falas. 

Procurou-se esclarecer perguntas que deixaram as professoras confusas, dando 

exemplos, mas sem perder o foco da pesquisa. Szymanski (2010, p.43-49) trata, em relação às 

entrevistas, das questões de esclarecimento (que buscam esclarecimentos quando o discurso 

parece confuso); focalizadoras (trazem o discurso para o foco desejado na pesquisa); existem 

ainda as questões de aprofundamento, que podem ser feitas quando o discurso do entrevistado 

toca nos focos de modo superficial, mas trazem a sugestão de que uma investigação mais 

aprofundada seria desejável. Tal situação se apresentou quando as professoras respondiam, 

trazendo fatos que não estavam relacionados com a questão perguntada, mas salientavam seus 

anseios. 

E, por fim, existe a devolução, que é a ―exposição posterior da compreensão do 

entrevistador sobre a experiência relatada pelo entrevistado, e tal procedimento pode ser 

considerado como um cuidado em equilibrar as relações de poder na situação de pesquisa‖ 

(SZYMANSKI 2010, p.52). Destaca-se o quão importante é essa interação com o 

entrevistado, e que a entrevista, como momento reflexivo, permite um maior aprofundamento 

sobre o tema que se quer discutir. Todas essas etapas estavam presentes e permitiram uma 

melhor investigação.  

Inicialmente, vale ressaltar que as entrevistas foram degravadas conforme a fala das 

professoras em sua íntegra, preservamos, inclusive, alguns vícios de linguagem, procurando 

textualizar para um melhor entendimento do leitor. Importante dizer, também, que muitas 

professoras não justificaram as respostas, dizendo apenas sim ou não; neste sentido, 

trabalhou-se com a hipótese de que a falta de justificativa pode ter vários motivos: por não 
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saberem responder ou por medo; muitas vezes o lugar em que ocorreram as entrevistas foi 

próximo à outras pessoas, o que pode ser tratado como um prejuízo à pesquisa, e isso reforçou 

a timidez ou o medo; outro ponto que precisa ser ressaltado novamente, é que as entrevistas 

foram um momento de interação e reflexão, elas permitiram afetarmos e sermos afetados, 

consentindo diversos olhares, críticas e novos olhares. 

As entrevistas foram degravadas
4
 e, posteriormente, iniciaram-se as análises 

ponderadas à luz da fundamentação teórica, baseadas em categorias, o que permite o melhor 

aproveitamento de todo o conteúdo averiguado. Para esse exercício que compreende a 

decomposição dos dados e a busca por relações entre as partes decompostas, tomou-se, como 

base teórico-metodológica, a análise de conteúdos segundo Minayo (2012, p.87), que utiliza 

os seguintes procedimentos: categorização, inferência, descrição e interpretação. Esses 

procedimentos não ocorrem de forma sequencial: 

 

a) decompor o material a ser analisado em partes (o que é parte vai depender 

da unidade de registro e da unidade de contexto que escolhemos); b) 

distribuir as partes em categorias; c) fazer uma descrição do resultado da 

categorização (expondo os achados encontrados na análise; d) fazer 

inferências dos resultados (lançando-se mão de premissas aceitas pelos 

pesquisadores); e) interpretar os resultados obtidos com auxílio de 

fundamentação teórica adotada. Observamos que nem toda análise de 

conteúdos segue essa trajetória. O caminho a ser seguido pelo pesquisador 

vai depender dos propósitos da pesquisa, do objeto de estudo, da natureza do 

material disponível e da perspectiva teórica por ele adotada (MINAYO, 

2012, p.88). 
 

 Logo, os dados foram categorizados para análise teórica. Bardin (1979, p.117) define 

categorização como uma classificação:  

 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classe, as 

quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título 

genérico. 

 

De acordo com Minayo (2012, p.79), a categorização (gavetas), reúne elementos que, 

posteriormente, podem ser reagrupados seguindo vários critérios previamente definidos, já 

que a ―dimensão sociocultural das opiniões de um grupo que tem as mesmas características 

costuma ter pontos em comuns, apresentando ao mesmo tempo singularidades próprias da 

                                                           
4
 As entrevistas foram gravadas em câmera e por celular, foram degravadas manualmente, e contavam, 

aproximadamente, com 4h de degravação por entrevista. 
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biografia de cada um, por isso, não precisa abranger a totalidade das falas‖. Nessa pesquisa, 

optou-se por usar a essência das falas das professoras, agrupadas em três grandes categorias: 

a) as contribuições para prática docente; b) da organização estrutural à organização 

pedagógica; c) o papel do município, Estado, Universidades e órgãos federativos: efetivação 

da FC. Dentro de cada uma dessas categorias, foram elencadas subcategorias, as temáticas 

relevantes encontradas dentro das questões, quando o assunto é FC de professores.  

Procedeu-se à análise e interpretação do compósito dos dados gerados na pesquisa 

que, segundo Minayo (2012, p.81), é um momento em que ―o pesquisador procura finalizar 

seu trabalho ancorando-se em todo material coletado e articulando esse material aos 

propósitos da pesquisa e sua fundamentação teórica‖. Por meio da análise de conteúdo pode-

se ―caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das 

aparências do que está sendo comunicado‖ (MINAYO, 2012, p.84), ou seja, indo além das 

contradições, da realidade. 

Desse modo, as categorias que emergiram das leituras e releituras não foram 

organizadas a priori; elas possuíam aspectos comuns e a categorização possibilitou a imersão 

nos dados de forma ampla, facilitando agrupá-los de acordo com a essência de cada pergunta, 

já que a entrevista, como momento de interação e reflexão entre pesquisador e pesquisado, 

permitiu afetar e ser afetado, um dos motivos pelos quais essa pesquisa é repleta de inúmeras 

vozes e significados. 

Para tanto, o presente texto, excetuando a introdução, se estrutura em três capítulos: 

inicialmente, no capítulo ―Políticas de formação inicial e continuada de professores no Brasil: 

entre o legislado e a incompletude (1990 – 2016)‖, são apresentadas as políticas públicas 

como desdobramento das intenções neoliberais no Brasil, que tem interferência direta sobre o 

trabalho do professor, situação recorrente no contexto educacional brasileiro. 

No capítulo ―Formação de professores em Minas Gerais: interface com as políticas 

neoliberais‖, objetiva-se discutir as políticas de FC dos professores de Ensino Fundamental I 

perfiladas no estado de Minas Gerais, dos anos 90 do século XX até os dias atuais, por ser 

este o estado em que se localiza o município do Triângulo Mineiro em que a presente 

pesquisa se realizou. Busca-se analisar e refletir sobre a FC oferecida pelos poderes públicos 

com o viés neoliberal, e posteriormente contrapô-las à visão dos professores.  

E, no último ―FC de professores do Ensino Fundamental I: a voz das professoras‖, a 

atenção se volta à análise dos resultados obtidos, fazendo uma relação entre o macro e o 

micro, problematizando os desdobramentos das políticas públicas de FC no contexto micro. 
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Nas considerações finais, retoma-se a temática, problematizando-a e discutindo as reflexões 

feitas depois de ouvir essas inúmeras vozes.  

Com base no exposto, traz-se à tona a problemática central desta pesquisa: de que 

maneira a FC de professores do Ensino Fundamental I tem ocorrido nas escolas 

municipais/estaduais de um município do Triângulo Mineiro: como ação significativa ou 

tarefismo? A expectativa é a de que, ao final desta pesquisa, essa problemática central tenha 

sido respondida e compreendida, a partir da tomada de conhecimento dos aspectos da 

realidade dos professores, analisando as incompatibilidades e acertos entre as propostas 

oferecidas pelos poderes públicos e as realizadas. Espera-se que os resultados encontrados 

sejam amplamente divulgados e debatidos com a comunidade acadêmica e a sociedade em 

geral.  
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1 POLÍTICAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES NO BRASIL: ENTRE O LEGISLADO E A 

INCOMPLETUDE (1990 – 2016) 
 

Entendida como prática social e circundada por diferentes concepções de sociedade e 

de homem e com base em uma determinada significação, percebemos, desde o início dos anos 

90, do século XX, uma intensa preocupação com a educação, sobretudo com as suas reformas. 

O cenário que se descortina sobre essas questões é contraditório e complexo: de um lado, os 

educadores mais progressistas lutam pela melhoria do ensino e, de outro, os organismos 

internacionais liderados pelos homens de negócios, visionistas neoliberais, mercantilistas que 

buscam implementar e afirmar as ideias gerencialistas; nessa lógica, vale a eficiência, a 

eficácia e a produtividade.  

O projeto histórico capitalista tem se materializado em todos os âmbitos da sociedade 

e influenciado diretamente a formação dos profissionais da educação. Para Sanfelice (2000, 

p.11), o neoliberalismo trata-se de uma ―ideologia burguesa, favorável à concentração de 

capital, orientada pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo conservadorismo, ocultadora das 

opressivas relações sociais vigentes, estimuladora da competitividade desenfreada e 

autoritária‖. Esta síntese traduz o modelo de formação que temos hoje no país, que gira em 

torno da competividade, do ranking entre escolas, professores, premiações e outros 

instrumentos de regulação da educação. 

Tal lógica tem orientado as ações governamentais; a função da escola tem sido a de 

formar as elites hegemônicas e formar para o mercado, dando, a cada um, a função social que 

se lhe destina. Ainda de acordo com Sanfelice (2000), os neoliberais entendem que a 

educação é uma mercadoria como qualquer outra, e, nesse mercado, o Estado e os 

empresários concorrem oferecendo o produto, e vence a competição quem oferecer o de 

melhor qualidade, cabendo, ao consumidor, comprá-lo conforme seu poder.  

Do mesmo modo, Azevedo (2004, p.11) traz que o neoliberalismo se opõe à 

intervenção estatal; sua ideia central é ―menos Estado e mais mercado‖, tendo como princípio 

chave a noção de liberdade individual, como no liberalismo clássico (Séc. XVII); 

contrariamente, as intervenções do Estado restringiriam essa liberdade, por isso, os 

neoliberalistas são contra a ampliação dos programas sociais: 

 

Defensores do Estado Mínimo os neoliberais creditam ao mercado a 

capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram políticas 

públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa as sociedades. A 
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intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, tanto no plano 

econômico como no plano social e moral, na medida em que tende a 

desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores básicos 

do ethos capitalista (AZEVEDO, 2004, p.12). 
 

Para os neoliberalistas, as políticas sociais induzem os beneficiados ao acomodamento 

e dependência dos subsídios estatais, resultando na hipertrofia da máquina governamental, 

uma vez que o aumento dos gastos sociais contribui para o desequilíbrio orçamentário e o 

aumento do déficit público. Assim, partem da ideia de que os poderes públicos devem 

transferir ou dividir suas responsabilidades com o setor privado, estimulando a competição e o 

aquecimento do mercado. Ainda, a política educacional, bem como outras políticas sociais, 

serão bem sucedidas se tiverem como norte os ditames e as leis do mercado (AZEVEDO, 

2004).   

Diante da problemática apresentada, sentimos a necessidade de entender o conceito de 

política pública. Para tanto, recorremos a Collares et al. (1999), para o autor, o ambiente 

capitalista é uma forma de apropriação do todo por uma parte da sociedade segundo seus 

interesses, logo, a política contemporânea seria privada, pois dita ações com o sentido de 

atender à maioria, mas, na verdade, prioriza interesses particulares de uns poucos. Seria a 

propagação de uma necessidade social, mas que, na verdade, é mera demanda de um grupo. 

Por outro lado, para os autores, uma política é pública, de domínio público, deveria ser 

publicamente estabelecida e submetida à interlocução com os setores envolvidos.  

Já Azevedo (2004, p. XIV) explica que políticas públicas são ―ações que guardam 

intrínseca conexão com o universo cultural e simbólico ou, melhor dizendo, com o sistema 

das significações que é próprio de uma determinada realidade social‖. Assim, são 

―implementadas, reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade ou do 

Estado em que têm lugar (...)‖ (AZEVEDO, 2004, p.5).   

Apreendemos que as políticas públicas podem ser implementadas, mas também 

alteradas, desativadas, pois sua configuração é resultante ―das representações sociais que cada 

sociedade desenvolve de si própria‖, de acordo com Azevedo (2004, p.5). Por isso, 

acreditamos que novos olhares e ações podem ser perpetrados às políticas públicas, a partir de 

uma visão de sociedade que pensa no todo e não na minoria detentora de poder.  

Nesse sentido, Azevedo (2004, p.50) discorre que ―a atuação do Estado na oferta da 

educação básica obrigatória e gratuita não deixa impurezas nos filtros de seletividade a que 

submete o direcionamento de sua ação‖. Logo, a educação, como prática social, está cercada 
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por graves problemas, e as políticas educativas propostas para equacioná-los são tidas como 

inadequadas. A autora define política educacional como: 

 

[...] policy-programa de ação - é um fenômeno que se produz no contexto 

das relações de poder expressas na politics- política no sentindo da 

dominação- e, portanto, no contexto das relações sociais que plasman 

assimetrias, a exclusão e as desigualdades que se configuram na sociedade e 

no nosso objeto (AZEVEDO, 2004, p. VIII). 

  

Percebemos, assim, que a educação tem se efetivado em um contexto de relações 

sociais desiguais e, desta forma, resulta em seletividade e exclusão. Cabe, pois, rever o que 

está sendo posto, no sentido de se efetivar políticas educativas democráticas e que partam das 

necessidades dos sujeitos. Por outro lado, segundo Collares et al. (1999), um plano de 

governo é uma proposta que, se majoritária eleitoralmente, deverá transformar-se em política 

pública; entretanto, não basta a aprovação eleitoral para que a população a assuma como uma 

proposta. A ―educação continuada‖, por exemplo, tem atendido aos planos de governo e não 

às políticas dos profissionais do ensino, logo, cada mudança de governo representaria um 

recomeçar do ―zero‖ e manifesta permanência na negação da história da escola, da sala de 

aula, dos saberes dos professores. 

Justamente é essa a ideia defendida pelo neoliberalismo: a descontinuidade, o eterno 

recomeçar, ―como se o passado pudesse ser anulado; repetição constante do 'novo' para 

manter a eternidade das relações – de poder – atuais‖ (COLLARES et al., 1999, p.216). Esse 

pensamento conflui com o que Dourado (2007) relata em relação ao que se vivencia no país: 

ações que contribuem para desestabilizar o instituído, sem a força política de instaurar novos 

parâmetros à prática educativa.  

Azevedo (2004) ressalta ainda que o neoliberalismo e o Estado mínimo (que na 

verdade é forte, pois gere e legitima as requisições do capitalismo) andam juntos. Andam e 

agem juntos, impondo aos professores e alunos exacerbada carga de novas atribuições, 

acarretando um aumento das desigualdades sociais para ambos. Uma carga realmente pesada: 

entender o porquê de não se ter lugar na escola, na sociedade. Para a autora, há uma tentativa 

de homogeneização dos conteúdos, do currículo, da prática do professor e do aluno, cujo 

controle é feito pela avaliação de desempenho de todo o sistema educativo.  

Compreendemos que a globalização é a história dos vencedores, na qual os vencidos 

são marginalizados e, como Santos (2001, p.3-4) define, é um processo ―pelo qual 

determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo‖; quando o 
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faz, ―desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade 

rival‖. Logo, o projeto de sociedade é ―construído pelas forças sociais que têm poder de voz e 

de decisão e que, por isto, fazem chegar seus interesses até o Estado e a máquina 

governamental, influenciando na formulação e implementação das políticas ou dos programas 

de ação‖ (AZEVEDO, 2004, p.60). 

A lógica da globalização e os traços do neoliberalismo imprimem sobre toda a 

sociedade características de um grupo peculiar, como se todos tivessem as mesmas 

necessidades e desenvolturas. Cabe, como explicita Dourado (2007), um planejamento 

sistemático para o estabelecimento de políticas que garantam organicidade entre elas, entre os 

diferentes órgãos do MEC, sistemas de ensino e escolas e, ainda, a necessária mediação entre 

o Estado, as demandas sociais e o setor produtivo.  

O mesmo autor, escrevendo no contexto dos anos dois mil, afirma que o cenário 

educacional é ambíguo, uma vez que, por um lado, muitos programas avançam na direção de 

políticas com caráter inclusivo e democrático, mas, por outro, prevalece a ênfase gerencial, 

com viés tecnicista; esse cenário é atravessado por programas distintos e até opostos, já que  

existe ―dificuldade de se efetivar políticas, em âmbito nacional, sem a garantia de relação com 

os sistemas de ensino e com os profissionais da educação‖ (DOURADO, 2007, p.937).  

Dourado (2007) diz, ainda, que têm se adotado, no Brasil, políticas recomendadas por 

organismos internacionais, sem a devida mediação com o cenário nacional, havendo 

transferência de competências de um ente federado para outro, o que incorre em ações 

pontuais e focalizadas de apoio técnico e financeiro em detrimento de ampla política de 

planejamento, financiamento e gestão da educação básica. 

No cenário brasileiro, veem-se programas e políticas fragmentadas, conforme 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011). Para o Estado capitalista, as políticas públicas de 

caráter social, como educação, saúde, cultura, entre outras, são importantes para assegurar e 

expandir mecanismos de cooptação e controle social.  

A discussão sobre políticas públicas tem sido alvo de vários estudos e pesquisas no 

cenário nacional e internacional. É uma temática com várias perspectivas, instituída no âmbito 

de complexas disputas. Inicialmente, é preciso clarificar que o pressuposto aqui é analisar as 

políticas públicas dos anos 90 do século XX até agora, utilizando, como base os governos: 

José Sarney (1985 a 1990); Fernando Collor (1990-1992); com a queda de Collor, o vice 
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Itamar Franco assumiu (1992- 1994); Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002); Lula (2003- 

2010), Dilma (2011-2016) 
5
, mencionando o governo Temer (2016) 

6
. 

É, também, nosso objetivo destacar as políticas públicas de FC de professores do 

Ensino Fundamental I perfilada nesses governos, que ainda tem sido gargalo para a educação 

brasileira quando falamos em qualidade. A questão não é desmerecer as demais políticas 

públicas, pois a legislação, como um todo, tem papel fundamental no ensino. Contudo, 

algumas decaem diretamente sobre o tema central da presente pesquisa FC de professores.  

Baseamo-nos em Dourado e Oliveira (2009) para dizer que qualidade é essa: ―é um 

conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, ou seja, o alcance do referido conceito 

vincula-se às demandas e exigências sociais de um dado processo histórico‖ (DOURADO; 

OLIVEIRA, 2009, p. 203-204). Qualidade da educação é, pois: 

 

um fenômeno complexo, abrangente, que envolve múltiplas dimensões, não 

podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento da variedade e das 

quantidades mínimas de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem; nem, muito menos, pode ser apreendido 

sem tais insumos. Em outros termos, a qualidade da educação envolve 

dimensões extra e intraescolares e, nessa ótica, devem se considerar os 

diferentes atores, a dinâmica pedagógica, ou seja, os processos de ensino-

aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os 

diferentes fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos 

resultados educativos qualidade (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p.205). 

 

Ressaltamos que a qualidade da educação aqui discutida, em específico a qualidade da 

FC, da FC em serviço, é aquela que parte das necessidades dos professores, que se preocupa 

com as interferências feitas em sua identidade e com o produto final, e não apenas em 

responder dados estatísticos. Por isso, faz-se necessário um olhar macro sobre as políticas 

públicas para que possamos entendê-las na perspectiva micro, sobretudo em seus 

desdobramentos no âmbito da escola, e, ao mesmo tempo, relacionando o caráter endógeno da 

pesquisa com o exógeno, ou seja, fazendo uma relação dos fatores internos e externos que tem 

relação direta sobre essas políticas públicas. Observar os detalhes, buscando entender e 

articular o dito e o não dito, o ideal e o real, o oficial e o concreto, em suma, ―observar as 

especificidades das árvores sem perder de vista o contorno da floresta‖ (NOSELLA; BUFFA, 

1996, p.19).  

                                                           
5
 Impeachment em 31 de Agosto de 2016. 

6
 A construção dessa pesquisa teve início no ano de 2015, ainda no governo Dilma. Nesse sentido, não 

foi o foco da nossa pesquisa o governo Temer, por isso não aprofundamos as discussões sobre as 

proposições políticas por ele empreendidas, apenas tecemos algumas reflexões no decorrer do texto. 
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Assim, nossa intenção não é estabelecer uma sistematização das políticas 

educacionais, mas mostrar as incoerências, conflitos e contradições que as permeiam. 

Ademais, indicar alguns elementos indispensáveis quando o assunto a se tratar é a FC de 

professores que atuam no Ensino Fundamental I no Brasil. A ideia, aqui, é ir além de uma 

análise descritiva dos programas ou ações, e delinear mais profundamente os objetivos, as 

contradições e os resultados de tais políticas, leis, resoluções, o que demanda um olhar mais 

acurado e amplo a respeito.  

A tentativa é apresentá-las, integrando-as e relacionando-as ao nosso foco de pesquisa. 

Assim, discutir as implicações dessas propostas e como elas têm influenciado a escola, o 

professor, a educação para a vida toda e, ao mesmo tempo, mostrar que as medidas adotadas 

no Brasil, no campo educacional, têm sido sinalizadas há anos e sofrem ingerências 

mercadológicas globais. 

Em analogia ao assunto, Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) discorrem sobre as 

reformas de ensino em quatro momentos. Salientam que é possível perceber que a luta pela 

democracia e pela qualidade da educação vem se configurando no cenário brasileiro há algum 

tempo. Ao longo dos anos, no Brasil, a educação vem sendo usada como forma de melhoria 

dos problemas da sociedade e, em algum momento, como procedimento de formar mão de 

obra qualificada, atender à demanda mercantilista ou ser a salvadora da pátria. Logo, 

concluímos que as medidas adotadas vêm se articulando às recomendações dos organismos 

internacionais. 

É nesse sentido que trazemos, para essa discussão, as principais conferências, 

declarações internacionais e nacionais que se desdobraram e perfilaram em leis, programas e 

ações desenvolvidas no Brasil desde os anos 90 do século passado. E, por último, 

explicitamos as ações desencadeadas em âmbito nacional, com uma possível relação com a 

FC de professores do Ensino Fundamental I e, posteriormente, abarcamos o estado de Minas 

Gerais e o município do Triângulo Mineiro, locus desta pesquisa.  

 

 

1.1 Dos acordos internacionais às políticas públicas: implicações na educação brasileira 
 

 

A implantação de políticas públicas, a partir das quais muitas ações vêm sendo 

desenvolvidas no Brasil, circunscrevem-se em uma ambiência de diversos interesses 

econômicos, ideológicos e culturais. Partindo dessa ideia, a década de 80 muito nos interessa, 

por isso é preciso revê-la, mesmo sendo considerada a década perdida pelas crises 
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econômicas; ela demarca a retomada da democratização no Brasil, a partir da formulação e 

aprovação da Constituição Federal de 1988 (CF de 88).  

Shiroma, Moraes, Evangelista (2011) afirmam que, em 1980, em eleições estaduais e 

municipais, intelectuais das universidades e dos movimentos sociais começaram a ter 

presença nas administrações, e, por meio da promulgação da CF de 88, houve o fornecimento 

de arcabouços necessários às mudanças na educação brasileira.  

Compreendemos que a CF de 88 é uma das grandes conquistas do país, considerada 

como base das reformas do ensino brasileiro, pois, a partir dela, inúmeras reformas foram 

engendradas e legislações aprovadas, trazendo alguns avanços, como o acesso da população, 

de 7 a 14 anos, ao Ensino Fundamental. Estabeleceu que 18% da receita da União e 25% das 

receitas dos estados e municípios deveriam ser reservadas ao desenvolvimento da educação; 

definiu um regime de colaboração entre as diferentes instâncias da União para cumprimento 

da responsabilidade da universalização do ensino básico, entre outras melhorias. No entanto, 

no momento, o Estado atenta contra a CF, e os direitos sociais dos brasileiros não estão mais 

em salvaguarda. Trata-se de um enorme retrocesso. 

Já no início da década de 1990, no governo de Fernando Collor,
7
 inúmeras mudanças 

econômicas passaram a interferir na sociedade, sobretudo na educação. De acordo com 

Goergen (2010), a partir da década de 1990, a educação passa a ser entendida ora como bem 

público, ora como relacionada ao mercado. Nessa centralidade, os organismos internacionais, 

vinculados aos ideais mercantilistas, na tentativa de aumentar a rentabilidade do capital dos 

donos do poder das empresas, são os atores principais dessas mudanças. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) salientam que os governantes de 1990 

buscaram uma contrarrevolução para sair da crise que acontecia nesse período; assim, 

ocorreram transformações extensas que afirmaram o neoliberalismo. Deflagrou-se o ajuste da 

economia brasileira às exigências da reestruturação global, abriu-se o mercado aos produtos 

internacionais; a ideia predominante era que, para se ter um emprego, ser cidadão do século 

XXI, se fazia necessário dominar os códigos da modernidade.  

O primeiro governo de reflexão dessa pesquisa foi o de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC).
8
 Segundo as autoras, suas reformas materializaram-se por meio de legislações, 

                                                           
7
 O presidente do Brasil, Fernando Collor, governou de 1990-1992. Ficou caracterizado pelo confisco 

da poupança, o chamado Plano Collor, além de escândalos de corrupção que resultaram na abertura de 

um  impeachment. Em 1992, ele renunciou ao mandato (em 1994, foi absolvido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) por falta de provas), assumindo o mandato o vice Itamar Franco (1992- 1994). 
8
 Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da República a governar por dois mandatos 

consecutivos, de 1995 a 2002. Ficou conhecido pelo Plano Real.  
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financiamento de programas e ações governamentais, com a alusão de substituir a ―ação 

estatal‖ pela ―ação pública‖, responsabilizando e desresponsabilizando o Estado. Campos e 

Souza Júnior (2011) também destacam que as reformas educacionais do final do século XX 

foram muitas, e anseios, como reduzir o índice de analfabetismo, aumentar a taxa de 

escolaridade e formar professores em nível superior se tornaram prioridades do governo FHC.  

Nessa linha de pensamento, Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) afirmam que, pela 

América Latina, foram propagadas soluções pelos organismos multilaterais quanto à educação 

e economia, influenciando as políticas públicas do Brasil. Esse ideário iniciou-se com Itamar 

Franco, na elaboração do Plano Decenal, em 1993, mas foi com FHC que a reforma ganhou 

concretude.   

Um dos grandes eventos atrelados à educação como setor produtivo aconteceu em 

1990, na Tailândia, e alavancou as reformas educacionais elaboradas nos anos seguintes: a 

Conferência Mundial Sobre Educação para Todos (também conhecida como Conferência de 

Jomtien). Segundo o documento (UNESCO, 1990), os participantes de tal conferência (155 

países) relembraram que uma educação básica de qualidade é fundamental para fortalecer os 

níveis superiores de ensino; é direito fundamental, mas apresenta deficiências. Assim, discutir 

os rumos da educação nos países com os piores índices de analfabetismo tornou-se uma 

necessidade premente. 

A ideia era estabelecer compromissos mundiais, como a ―Declaração Mundial de 

Educação para Todos‖, que garantissem a todas as pessoas os conhecimentos básicos e 

necessários para uma vida mais digna. Para Brito e Batista (2006), a Conferência de Jomtien 

deu origem a várias reformas priorizando a educação básica, pontapé inicial para o processo 

de universalização da educação.  

A Declaração apresenta duplo viés: de um lado, resvala na melhoria da educação 

básica; por outro lado, atrelada às concepções mercantis, estabelece metas e objetivos: 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; expandir o enfoque; universalizar o 

acesso à educação e promover a equidade, concentrando a atenção na aprendizagem; ampliar 

os meios e o raio de ação da educação básica; propiciar um ambiente adequado à 

aprendizagem e fortalecer as alianças. Para tanto, apresenta os seguintes requisitos: 

desenvolver uma política contextualizada de apoio, mobilizar os recursos e fortalecer a 

solidariedade internacional. Tais metas deveriam ser alcançadas para aumentar a qualidade da 

educação nos países com os piores índices de analfabetismo e reduzir os entraves que 

impediam o seu progresso econômico. O artigo 7 clarifica: 
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[...] reconhecendo o papel especial dos professores, dos administradores e do 

pessoal que trabalha em educação; entre os órgãos educacionais e demais 

órgãos de governo, incluindo os de planejamento, finanças, trabalho, 

comunicações, e outros setores sociais; entre as organizações 

governamentais e não governamentais, com o setor privado, com as 

comunidades locais, com os grupos religiosos, com as famílias. É 

particularmente importante reconhecer o papel vital dos educadores e das 

famílias. Neste contexto, as condições de trabalho e a situação social do 

pessoal docente, elementos decisivos no sentido de se implementar a 

educação para todos, devem ser urgentemente melhoradas em todos os 

países signatários da Recomendação Relativa à Situação do Pessoal Docente 

OIT/UNESCO (1966).
9
 Alianças efetivas contribuem significativamente 

para o planejamento, implementação, administração e avaliação dos 

programas de educação básica. Quando nos referimos a "um enfoque 

abrangente e a um compromisso renovado", incluímos as alianças como 

parte fundamental (UNESCO, 1990, p.4, grifo nosso).  

 

Depreendemos, dos trechos em destaque, que há evidências do proeminente papel dos 

docentes, sobretudo das suas condições sociais e de trabalho como elementos fundamentais a 

serem urgentemente melhorados. A formação do professor passa a ser uma necessidade e, por 

conseguinte, uma meta, talvez mais, uma exigência. É nesse viés que se vislumbra a 

reformulação da formação inicial e continuada de professores como valorização profissional, 

em busca de uma educação melhor para todos. No documento, há indícios de uma forma para 

se consolidar uma educação de qualidade: 

 

Cooperar, no âmbito da nossa esfera de responsabilidades, tomando todas as 

medidas necessárias à consecução dos objetivos de educação para todos. 

Juntos apelamos aos governos, às organizações interessadas e aos 

indivíduos, para que se somem a este urgente empreendimento (UNESCO, 

1990, p.7). 

 

A educação seria um empreendimento, uma empresa; aqui, mais uma vez, a educação 

recebe o ar de mercadoria. E para esse empreendimento ser exitoso, os países participantes 

teriam que elaborar planos decenais nos quais as metas da Conferência fossem contempladas. 

                                                           
9
 ―A Recomendação da Organização Internacional do Trabalho(OIT) / Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) relativa ao Estatuto do Pessoal Docente foi 

adoptada em 5 de Outubro de 1966 numa conferência especial intergovernamental convocada pela 

UNESCO em Paris em articulação com a OIT. Estabelece os direitos e responsabilidades dos 

professores e os padrões internacionais para a sua preparação inicial e formação contínua, 

recrutamento, emprego e condições de ensino-aprendizagem. Contém também muitas recomendações 

para a participação dos professores nas decisões educativas através de consultas e negociações com as 

autoridades da educação. Desde a sua adopção, esta Recomendação tem sido considerada como um 

importante conjunto de orientações para a promoção do estatuto dos professores com relevância para a 

qualidade da educação‖. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495por.pdf>. Acesso em: 14 Jun. 2016. 

http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
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Nessa conjuntura, no Brasil, o MEC instituiu o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-

2003), pois, com o impeachment de Collor, em 1992, os ideais da Conferência de Jomtien 

ganharam fertilidade no território brasileiro, ocasionando a publicação desse plano, por meio 

do qual foram implantadas as metas locais. 

Conforme Shiroma, Moraes Evangelista (2011), o documento da Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), ―Transformación productiva con 

equidad‖, em 1990, recomendava que os países da região investissem em reformas do sistema 

educativo para ofertar as habilidades requeridas pelo sistema produtivo. Observamos a lei do 

mercado, os conceitos hierárquicos sendo transpostos à educação como se fossem propícios 

ao ensino de equidade, com qualidade para todos. A estratégia da CEPAL se articulava em 

torno de objetivos ―(cidadania e competitividade), critérios inspiradores de políticas (equidade 

e eficiência) e diretrizes de reforma institucional (integração nacional e descentralização)‖ 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p.53).  

Seguindo esse panorama, conforme Barroso (2005, p.742), ―assiste-se, por isso, à 

tentativa de criar mercados (ou quase-mercados) educativos transformando a ideia de 'serviço 

público' em 'serviços para clientes', onde o 'bem comum educativo' para todos é substituído 

por 'bens' diversos, desigualmente acessíveis‖. O princípio assim delineado é o de atenuação 

da igualdade, sob o domínio de um Estado apenas regulador.  

É o que Mészaros (2002) discute: educação como mercadoria. Quantas vezes não 

entramos no (estabelecimento) escola, o vendedor (professor) está vendendo seu produto (o 

conhecimento) e o aluno (comprador) o adquire de acordo com sua renda, aquela que de fato 

define sua posição na sociedade; a escola virou vitrine. Nesse contexto, a FC seria um meio 

de garantir aprimoramento aos professores, pois eles precisam responder às cobranças que 

lhes são feitas: a melhoria dos índices das avaliações de larga escala no ensino brasileiro. 

Como continuidade ao debate mundial iniciado em 1990, a Conferência em Jomtien, 

ocorreu a Conferência de Nova Delhi, em 1993, uma reunião entre os nove países em 

desenvolvimento mais populosos do mundo: Brasil, China, México, Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Egito, Nigéria, Indonésia, em que foi redigida a Declaração de Nova Delhi
10

 

sobre Educação para todos, com o intuito de melhorar a qualidade dos programas de educação 

básica. 

Segundo a declaração (UNESCO, 1993), os participantes dessa reunião estavam 

cientes da necessidade de melhorar a qualidade dos programas de educação básica por meio 

                                                           
10

 Na ocasião, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993) foi apresentado, como atitude a ser 

tomada pelo Brasil, para alcançar a meta global de educação para todos. 
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da intensificação de esforços para aperfeiçoar o status, o treinamento e as condições de 

trabalho do magistério. De acordo com Rabelo et al. (2009), reafirmaram o estabelecimento 

do ano de 2000 como data-limite para o cumprimento de todas as metas de obtenção da 

universalização do ensino básico. 

Ainda seguindo essa lógica de raciocínio, a Declaração de Salamanca, de 1994,
11

 

objetivou que os Estados devessem assegurar educação a todas as pessoas com deficiência;
12

 

quanto à formação dos professores para lidar com a realidade que se inauguraria com a 

inclusão, os governos deviam lhes garantir programas de treinamento em serviço e durante a 

formação.
13

 

Trazemos à reflexão a pesquisa de Sant‘Ana (2005), realizada em escolas públicas do 

Ensino Fundamental de uma cidade do interior paulista, que investigou as concepções de 10 

professores e seis diretores sobre a inclusão escolar e concluiu que, apesar da preparação 

adequada dos profissionais da educação estar recomendada na Declaração de Salamanca e na 

LDB (9.394/96) como essencial para a mudança, o que tem ocorrido nos cursos de formação 

docente é uma formação deficitária, com ênfase nos aspectos teóricos, por vezes distantes da 

prática pedagógica, e não proporciona a qualificação necessária à prática pedagógica com a 

diversidade (SANT‘ANA, 2005, p.228). 

Percebemos, assim, que a FC de professores em serviço ainda deixa a desejar quanto 

ao trato com os alunos com necessidades especiais. Não cabe aqui uma discussão maior a 

respeito do assunto, mas, sim, lembrar, que a Declaração de Salamanca é importantíssima 

                                                           
11

 Segundo Unesco (1994, p.1) foi proclamado que: toda criança tem direito fundamental à educação, e 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; toda criança 

possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas; sistemas 

educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no 

sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades; aqueles com 

necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los 

dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades; escolas regulares 

que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 

discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 

alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das 

crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional. 
12

 Entre 2007 e 2014, as matrículas de estudantes em escolas regulares subiram de 306.136 para 

698.768 (aumento de 118%). Em 2014, 78,8% desses estudantes matriculados na Educação Básica 

estavam estudando em salas comuns, sinalizando um rompimento com o histórico de exclusão. 

Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva>. 

Acesso em: 27 Out. 2016. 

13 ―Dados do Ministério da Educação revelam que houve um aumento de 198% no número de 

professores com formação em educação especial. Em 2003, eram 3.691 docentes com esse tipo de 

especialização. Em 2014, esse número chegou a 97.459‖. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/21167-dia-da-sindrome-de-down-revela-

evolucao-da-inclusao-no-brasil>. Acesso em: 27 Out. 2016. 
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quando o assunto é FC de professores inclusivos. Assim, se fez importante ressaltá-la diante 

de um contexto cujo espaço dos professores se restringe a participação em programas para 

execução de propostas previamente definidas: como é possível esses profissionais lidarem 

com o diverso e diferente sem uma formação adequada? É necessário incluir discussões sobre 

os conhecimentos e práticas de educação inclusiva nessas formações, pois encontros 

esporádicos não têm resultados positivos no trato com a inclusão. 

É preciso discorrer que, em 2000, aconteceu o Fórum Mundial de Educação de Dakar, 

que, segundo Campos e Souza Júnior (2011), tinha como objetivo ―avaliar os cumprimentos 

das metas e iniciativas da reunião realizada dez anos antes na Tailândia, e formular novas 

estratégias para a melhoria da qualidade da educação e do acesso a todos, enquanto direito‖ 

(CAMPOS; SOUZA JÚNIOR, 2011, p.36). Para avaliação do que os países conseguiram 

concretizar, foi organizado o acordo ―Marco de Ação de Dakar Educação para Todos: 

atingindo nossos compromissos coletivos‖; os participantes deveriam alcançar as metas mais 

simplificadas até 2015. Rabelo et al. (2009, p.7) diz que, nele, houve participação de 180 

países e 150 ONGs, afirmando a educação como elemento crucial ao desenvolvimento e 

participação efetiva da sociedade na economia. 

Destacamos ainda que, em 2015, aconteceu o Fórum Mundial de Educação (FME 

2015), na cidade de Incheon (Coreia do Sul), em que ―ministros, chefes e membro de 

delegações, chefes de agências e oficiais de organizações multilaterais e bilaterais e 

representantes da sociedade civil, dos docentes, da juventude e do setor privado‖, conforme 

Unesco (2015, p.3), reafirmaram o movimento Educação para Todos, e constataram que estão 

longe dos resultados serem alcançados, reafirmando um compromisso para 2030 de 

―assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos‖ (UNESCO, 2015, p.8).  

Enfatizamos que a lógica continua a mesma: concretização de metas por meio de 

políticas escassas, atribuição de responsabilidades aos professores pela produtividade e 

eficiência de seus alunos, da escola, e que o tempo transcorre e não se chega a melhorias 

concretas no trato com a educação brasileira. Entendemos, assim, que a Constituição Federal 

(1988), Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), Fórum Mundial de Educação de 

Dakar (2000), Conferência de Delhi (1993) e FME (2015) são ícones influenciadores das 

reformas educacionais a partir dos anos 90 no Brasil, e que tais tem ocasionado inúmeras 

deficiências no nosso sistema educacional brasileiro, por não condizerem com a realidade 

vivenciada.  
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Seguindo a análise, em âmbito nacional, publicado pelo Setor de Educação da 

Representação da Unesco no Brasil, e conexo ao que foi definido na Conferência de Jomtien, 

passamos a nos debruçar sobre o Relatório Delors (―Educação um tesouro a descobrir‖) 

produzido entre 1993 e 1996, por Jacques Delors (2003), ao lado de outros especialistas. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), o documento é essencial para compreender a 

revisão da política educacional na atualidade, apresenta um diagnóstico sobre o contexto do 

final do século e aventa as possibilidades para o século XXI.  

Jacques Delors (2003) inicia seu texto firmando a confiança no papel essencial da 

educação para o desenvolvimento contínuo das pessoas, não como ―remédio milagroso, 

menos ainda como abre-te sésamo‖ (DELORS, 2003, p.5), mas como uma via a serviço desse 

desenvolvimento humano harmonioso e autêntico. No entanto, sabemos que a educação tem 

servido aos interesses do mercado, ocasionando o desenvolvimento humano apenas para 

obtenção de lucro.  

Concordamos com Libâneo (2012, p.15-16) que afirma que, a partir da Declaração de 

Jomtien, os vinte anos de políticas educacionais no Brasil ―selaram o destino da escola 

pública brasileira e seu declínio‖, e hoje a escola brasileira é dualista. De um lado, está a 

―escola assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos 

ricos, e, em outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e 

dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às crianças‖. 

Nesse contexto, a ideologia neoliberal tem reflexo direto sobre a FC de professores 

em serviço. A eles é delegada a função de afirmar esse dualismo, principalmente diante da 

redução do papel do Estado, da divisão ou entrega de suas funções à iniciativa privada. As 

políticas públicas resultantes desses ícones influenciadores interferem na escolha, no 

oferecimento, e na participação de professores nessas formações. Pois, para os neoliberais, 

―[...] privatizar, liberalizar, desregular, flexibilizar os mercados de trabalho, mas fazê-lo de 

forma radical, já que para o neoliberal o Estado deve limitar-se a garantir a propriedade e os 

contratos, devendo, portanto, desvencilhar-se de todas as suas funções de intervenção no 

plano econômico e social‖ (PEREIRA, 1998, p.57). 

Para Minto (2005), as diretrizes do Relatório Delors são genéricas e, muitas vezes, 

ambíguas, se assemelhando, em linhas gerais, às defendidas pelo Banco Mundial e 

reproduzidas pelo MEC. Prioridades postergadas, programas aligeirados e descontínuos e 

priorização de interesses de determinados grupos em detrimento dos interesses do coletivo, 

são marcas desse processo. Como pensar em uma FC de professores do Ensino Fundamental I 
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de qualidade, se os programas de formação são descontínuos, desconexos da real necessidade 

dos professores e estes sequer são ouvidos em seus anseios e dificuldades? 

Há uma pseudoautonomia, outrossim, segundo Oliveira (2007, p.366): ―as reformas 

educacionais que na última década foram implantadas na maioria dos países latino-

americanos foram marcadas pela descentralização administrativa, financeira e pedagógica, 

atribuindo maior autonomia aos estabelecimentos escolares‖. Uma autonomia falsa, pois as 

cobranças impedem que os professores tomem espaços de formação como momentos 

propícios à discussão de suas dificuldades. 

Delors (2003) traz que é preciso a interlocução com a comunidade local, 

principalmente os pais, a diretoria das escolas e os professores; e também com as autoridades 

constituídas e a comunidade internacional para o sucesso das reformas. É visível o repasse do 

papel do Estado para a comunidade escolar. Silva (2000) discute o BM, afirmando que tem 

um objetivo para os países pobres, caso sejam solidários, ou seja, existe auxílio financeiro, 

mas o retorno deve ser dado, e o alinhamento a prescrições externas e certificação da 

reprodução do capital deve ser garantido. O documento traz os horizontes possíveis, as pistas 

e recomendações para alcançar a educação para todos, segundo Zanlorense (2014, p.15):  

 

[...] os fatores principais que determinaram e determinam as atuais reformas 

educacionais, destacam-se: a influência da economia com a reestruturação 

produtiva; os organismos internacionais, com a exigência da formação do 

novo modelo de trabalhador; e as ações do Estado, adotadas para atender os 

interesses determinados por esses fatores, e com a intenção de colocar-se nos 

novos padrões econômicos exigidos pela economia mundial. 

 

Eis a imposição neoliberal: só por meio de tais recomendações é possível sobreviver à 

sociedade da informação. No relatório Delors (2003, p.25), é dito que ―a Comissão inspirou-

se na fábula Le laboureur et ses enfants (O lavrador e seus filhos), parodiando o poeta que a 

educação é um tesouro‖. Passamos a indagar, que tesouro é esse? A serviço de quem está esse 

tesouro? Afinal, em uma sociedade mercantilista, a educação tem sido sinônimo de dinheiro, 

investimento a curto e longo prazo e o relatório seria a cartilha, o manual perfilado pelos 

organismos internacionais para os países pobres que necessitam se desenvolver, cujas metas 

são dispersas e descontextualizadas.  

Desse modo, conforme as ingerências mercadológicas, o ―tesouro‖ são os princípios 

que norteiam os espaços educacionais e a FC dos professores. Essas mudanças os afetam, 

assim como à organização do seu trabalho, precipuamente a sua formação aligeirada, rasteira, 
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minimizada, técnica, polivalente, flexível; assim, sucumbem ao que lhes é imposto, e são 

silenciados seus sonhos e sua voz.  

Sobre o grande mote da FC e inicial de professores, ressaltamos, são os kits 

tecnológicos que substituem a formação feita nas universidades. A transposição do mundo 

dos negócios à educação, como Ball (2004, p.1111) destaca: ―cada vez mais, o mundo dos 

negócios enfoca os serviços de educação como uma área em expansão, na qual lucros 

consideráveis devem ser obtidos‖. Entendemos disso que o único anseio é a obtenção de 

resultados e não a qualidade da formação. A nosso ver, não se pode ter a visão ingênua de que 

as políticas públicas, no contexto de uma educação neoliberal, podem transformar a formação 

dos professores. Até que ponto elas se efetivam com qualidade, pois, políticas baratas, rápidas 

e eficazes muitas vezes não resultam em mudanças efetivas, por isso, muitos professores não 

veem credibilidade nos programas e ações governamentais de que participam, e desconfiam 

do que lhes é passado, já que não existe mudança efetiva em sua realidade.  

Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), o professor é o agente da mudança, o 

responsável pela realização do ideário do séc. XXI; é competente e devoto, tendo também 

autoridade, paciência e humildade. Uma vez treinado, segundo as autoras, os professores 

poderão levar as crianças à entrada precoce na sociedade da informação, evitar que os 

adolescentes fiquem desempregados, ou desabem em sentimento de exclusão e ausência de 

futuro. Possuindo, além de competências pedagógicas, formação para a pesquisa, sendo 

flexíveis, com um novo estatuto social e com ―condições de trabalho adequadas, tais como 

motivação, remuneração equivalente à formação, incentivos aos que trabalham em lugares 

afastados‖ (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p.58-59).  

Parece-nos que os professores de fato são obedientes e submissos às leis do mercado. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), eles se envolvem nas reformas do ensino e 

confiam nas vantagens em aderir a elas, creem nas recompensas que poderão obter, caso o 

resultado de seus alunos seja suficiente. Caso consigam melhores resultados em avaliações 

externas e internas, receberão bônus, prêmios, o que na realidade, é menos salário de verdade, 

pois eles precisam responder à monitorização e avaliação do Estado. Já que, conforme 

Barroso (2005), o Estado passa a ser regulador e avaliador, para saber se os resultados 

desejados foram alcançados ou não; caso a resposta seja negativa, a responsabilidade é 

cobrada apenas do professor e nunca dos acordos, das diretrizes engessadas pela política 

global e que deságua nos sistemas de ensino do Brasil. 

Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), o governo FHC, em 1995, 

patrocinou um encontro, coordenado pelo Ministério do Trabalho no âmbito do Programa 
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Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), em que representantes de vários ministérios 

e segmentos da sociedade civil, tendo o documento ―Questões críticas da educação brasileira‖ 

como base, traçaram estratégias para educação, buscando a adequação dos objetivos 

educacionais às novas exigências do mercado internacional e interno, e a formação do cidadão 

produtivo. E em relação à formação de professores, propunha: 

 

1. Revisão e implantação do currículo do curso de formação de professores 

para as quatro primeiras séries do 1º grau; 2. Revalorização da prática de 

ensino; 3. Reformulação dos cursos de pedagogia visando à formação de 

professores alfabetizadores e o desenvolvimento de pesquisas e novos 

métodos e técnicas pedagógicas para o ensino fundamental; 4. 

Reestruturação dos cursos de formação de professores (licenciaturas e curso 

de pedagogia); 5. Descentralização dos cursos de licenciatura, de modo que 

cada instituto ou faculdade ofereça formação pedagógica; 6. Extinção dos 

atuais cursos de habilitação em magistério; 7. Criação de poucas e boas 

escolas normais superiores para a formação e aperfeiçoamento de 

professores de cursos de licenciatura; 8. Estruturação de planos de carreira, 

com mecanismos de progressão funcional vinculados tanto a qualificação 

quanto ao desempenho em sala de aula e incentivos salariais à permanência 

em regência de classe (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 

67). 

 

Essas propostas davam consistência ao consenso em andamento, pois eram 

coincidentes com as propostas do governo e do BM: uma formação aligeirada de um 

professor tarefeiro, com baixos custos de pacote formação/capacitação/salário. Como Libâneo 

(2012, p.20) destaca: ―um novo papel do professor, ou seja, da mesma forma que, para os 

alunos, oferece-se um kit de habilidades para sobrevivência, oferece-se ao professor um kit de 

sobrevivência docente (treinamento em métodos e técnicas, uso de livro didático, formação 

pela EaD)‖. Inferimos que um pacote, um kit, não é o suficiente para as demandas do 

professor em sua prática diária, se muitas vezes não condiz com suas necessidades. 

A FC de professores está inserida no contexto da sociedade e, como tal, sofre 

imposições oriundas do sistema capitalista, sustentada pelas políticas de cunho neoliberal, por 

isso se faz necessária uma discussão ampla para entender essas relações existentes e como 

superá-las. Toda essa conjuntura de propostas e reformas internacionais impuseram, ao 

professor, atribuições que escapam à formação que lhe é dada. Muitas vezes, o vazio teórico, 

presente nas formações, apenas reafirma o que é visto todo dia em muitos espaços: as 

dificuldades e as necessidades dos professores. Apresentaremos no subtítulo seguinte o 

cenário de políticas públicas que tem sido desenhado em âmbito nacional, com ênfase na FC 

de professores do Ensino Fundamental I. 
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1.2 Políticas, Programas e Ações educacionais implementadas em âmbito nacional 

 

 

É importante salientar como as decisões, em nível mundial, engendraram as políticas 

públicas no Brasil, definiram padrões, metas e estratégias presentes nos documentos mais 

importantes da educação, a começar pelo Plano Decenal de Educação para todos (1993-2003). 

Tal plano era emergencial, e seu objetivo era ―assegurar, até o ano 2003, a crianças, jovens e 

adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da 

vida contemporânea conforme o Plano Decenal de Educação para Todos‖ (BRASIL, 1993, 

p.12-13). 

Conforme Queiroz et al. (2011), tal plano foi o primeiro passo efetivo para a definição 

de uma nova política de educação, sob a égide da CF de 88 e, antes, da LDB (9.394/96), mas 

contemplava somente a educação básica. Assim, após a aprovação da nova LDB, houve 

mobilização para elaboração do ―Plano Nacional de Educação, como plano global, de toda a 

educação, e de Estado, para uma década, conforme definido no art. 87 da LDB‖ (QUEIROZ 

et. al, 2011, p.21), pois, nas disposições transitórias da LDB, se instituiu: 

 

[...] a ―Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta 

Lei‖ (art. 87). E, no parágrafo primeiro desse artigo estabelece que ―A 

União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas 

para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos‖ (QUEIROZ, 2011, p.20). 

 

Entendemos assim que o Plano Decenal de Educação Para Todos (1993), elaborado 

pela União antes do Plano Nacional de Educação (PNE-2001), confluía com as orientações já 

elaboradas nas Conferências internacionais e, a partir de então, os Estados e Municípios 

deveriam construir os seus, envolvendo toda a comunidade, com o objetivo de alavancar 

esforços para o alcance das metas propostas.  

Seguindo a presente análise, nos debruçamos sobre a LDB. Conforme Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2011), ela é flexível às demandas do século XXI, mas ―não impede e 

nem obriga o Estado a realizar alterações substantivas na educação‖ (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p.43). As autoras denunciam que, ―erigida como ponte entre o 

passado e futuro, a educação constituiu-se em campo de negociações e trocas para a 
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legitimação do consenso, que para além do atendimento a reinvindicações educacionais, 

tornou-se aríete do entendimento entre capital e trabalho‖ (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011, p.44). 

Não é fácil superar a lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no 

lucro e na competição seus fundamentos, como destaca Mészaros (2002). Essa tem sido a 

lógica de qualidade propagada, outras vezes efetivada em nossas escolas: o professor só é 

competente caso atinja altos níveis de notas em avaliações internas e externas; é a mensuração 

de qualidade por meio de conceito quantificável. E a FC de professores, a FC em serviço, 

passa a ser o meio e o fim para obtenção de porcentagens mínimas de aumento salarial. 

Nos ancoramos em Mészaros (2002), que discute que a educação, que poderia ser 

uma alavanca essencial para essa mudança, se tornou instrumento de perpetuação, afirmação, 

reprodução de um sistema desumanizador, sobretudo por ser essa a sociedade mais desigual 

de toda a história. Nela tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço, é a sociedade de 

consumidores competentes. Se, na escola pobre, vende-se um determinado tipo de produto, 

aquele que leva o aluno ao trabalho, na escola de elite, o produto vendido direciona o aluno 

aos mais altos cargos, aos cursos mais concorridos, às melhores profissões.  

Consultando a LDB, em seu título VI, artigos 61 a 67: sobre os profissionais da 

educação e a formação docente para atuar na educação básica, observamos, no Art. 62 da 

LDB, que a formação deve ser feita em nível superior (em universidades ou institutos 

superiores), para atuar nas séries iniciais e de educação infantil. Mas se admite a formação em 

nível médio, recomendando, inclusive que, no art. 87, ao finalizar a Década da Educação, em 

2006, o Brasil já tenha resolvido a questão, havendo a indicação dos Institutos Superiores de 

Educação (ISE), no Art. 62 e 63, como lugar de formação.  

A LDB define três campos de formação no âmbito do magistério: inicial, pedagógico e 

contínuo (sobre o qual não define princípios e procedimentos para a sua realização); esclarece 

que os sistemas de ensino deverão valorizar os profissionais da educação e assegurar-lhes, por 

meio dos estatutos e planos de carreira, o aperfeiçoamento profissional continuado, conforme 

a lei. Temos o entendimento de que os desafios postos hoje à escola exigem dos professores 

outro patamar profissional, por isso, é necessária uma formação inicial consistente e 

continuada permanente, para que possam lidar com essas constantes mudanças da realidade. 

Congênere Rheinheimer (2007) destaca que, nos anos 90, a educação adquiriu valor 

estratégico nas reformas educacionais e, a partir da LDB (9.394/96), o Estado passou a atuar, 

por meio de procedimentos de flexibilização e avaliação no âmbito das políticas educacionais; 

assim, tal lei forneceu as bases para as novas políticas de formação de professores.  
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Além do enxugamento na LDB, a FC no documento ora é considerada capacitação em 

serviço, ora aperfeiçoamento profissional continuado ou treinamento em serviço. Inferimos 

que tais nomenclaturas podem resultar em ações ligadas às teorias dos organismos 

internacionais, em práticas escassas e descontextualizadas. Em concordância, entendemos que 

a LDB, foi uma conquista para os professores, pois atribuiu aos sistemas de ensino o papel de 

ofertar programas de FC, incentivou o professor a investir em seu desenvolvimento 

profissional, mas certas determinações ainda estão no papel, não foram e ainda não estão 

sendo concretizadas, como questões quanto ao salário e carreiras dos professores.  

Ainda muitos cursos são ofertados visando apenas à formação em massa, sem critérios 

de funcionamento e qualidade. Os pacotes e os modelos aplicados em países já desenvolvidos 

e inseridos também no Brasil, no modo como vêm sendo desenvolvidos, ao invés de efetivar 

mudanças, reafirmam desigualdades e aumentam a ineficiência de nossas escolas, por meio de 

jargões. 

Importantes reflexões são necessárias a respeito do Plano Nacional de Educação (lei 

nº10172, de 09 de Janeiro de 2001), documento de extrema relevância para o período em que 

o Brasil primou por políticas que pudessem confluir para a melhoria da educação, falando 

ainda do governo FHC. O documento que estava sendo construído (PNE) era uma proposta de 

governo para ser discutida em toda a sociedade, por isso foram realizadas inúmeras reuniões, 

debates em municípios, estados, universidades, no âmbito do poder legislativo e judiciário. 

Entretanto, as propostas da sociedade não foram todas levadas em consideração, 

(DOURADO, 2010); ficamos com a sensação do vazio, do discurso inócuo, pois a autonomia, 

um princípio da democracia, não se materializa, e convivemos com uma pseudoautonomia: 

ouve-se a voz do povo, dá-se voz ao povo, porém, não se considera o que esse povo falou.  

Ainda relativa ao PNE (2001), a valorização do magistério passa a ser vista como 

importante para a melhoria da qualidade do ensino, pois, sem ela, seriam inúteis quaisquer 

esforços para alcançar as metas estabelecidas; seria necessária uma política global de 

magistério, a qual implica a formação profissional inicial; condições de trabalho, salário, 

carreira e FC. Percebemos, assim, que a valorização do magistério é ponto crucial em relação 

à melhoria da qualidade do ensino brasileiro, de acordo com o PNE (BRASIL, 2001). 

Contudo, o fato de estar no PNE ainda não garante sua efetivação. E, certamente, a 

qualificação dos docentes é um dos maiores desafios, e, por isso, o Poder Público precisa se 

dedicar, prioritariamente, à solução deste problema. A FC em serviço assume importância 

nesse meio, em decorrência do avanço científico e tecnológico e pela consequente exigência 

de um nível de conhecimentos mais amplo.  
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Assim, conforme o PNE (BRASIL, 2001), a FC dos profissionais da educação pública 

deve ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá 

a coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente, e a 

busca de parceria com universidades e IES. Ainda em relação à formação de professores, 

evidenciamos, no mesmo documento: a garantia de implantação de planos de carreira, de 

novos níveis de remuneração, de jornada de trabalho de tempo integral, em uma única escola; 

a destinação, entre 20 e 25% da carga horária dos professores, para preparação de aulas; 

identificação e elaboração de diagnóstico, dos professores em exercício que não possuem, no 

mínimo, a habilitação de nível médio, e organizar programas de formação; identificação de 

portadores de diplomas de licenciatura e de nível médio, que não estão atuando, com vistas a 

seu aproveitamento; admissão somente de profissionais da educação que possuam as 

qualificações mínimas exigidas no art. 62 da LDB.
14

 

Conforme Libâneo (2012, p.23), ―para uma escola que requer apenas necessidades 

mínimas de aprendizagem, basta um professor que apreenda um kit de técnicas de 

sobrevivência docente (agora acompanhado dos pacotes de livros didáticos dos chamados 

sistemas de ensino)‖. Mesmo diante dos objetivos preconizados pelo PNE (2001), a realidade 

dos professores continuou sendo: repassar um conteúdo pronto, mediar seus alunos na 

obtenção de notas altas em avaliações indicadas por organismos que desconhecem a realidade 

brasileira.  

O que percebemos nessa discussão é que o cenário é desolador e, muitas vezes, o 

professor tem pouquíssimos motivos para ser professor! Menos ainda para qualificar-se em 

formação contínua. São desvalorizados e culpados pelo fracasso de seus alunos e a maioria 

não recebe meios para desenvolver um trabalho com qualidade. Quando retomamos o PNE 

(BRASIL, 2001) e destacamos suas metas, o que nos leva a indagar é se a preocupação deve 

ser com o caminho a ser percorrido e não apenas com os resultados a serem alcançados.  

É inevitável referirmos, aqui, ao fracasso que os cursos de FC em serviço podem 

chegar. Nessa busca incessante por formação em massa, para se garantir a obtenção do 

aumento das porcentagens dentro de uma data limite, esqueceu-se de perguntar aos 

professores o que precisam e de onde querem partir. Nesse sentido, a possível formação faria 

sentido, teria significado e deixaria, por vezes, de ser apenas tarefismo. 

                                                           
14 ―Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal‖ (LDBE - 

Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-62
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-62
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O PNE (BRASIL, 2001), muitas vezes, omitiu o papel da União, e não contemplou o 

papel essencial de um Sistema Nacional de Educação. Segundo Saviani (2014), a força do 

privado, dos mecanismos do mercado vem contaminando a esfera pública crescentemente; 

sendo assim, é preciso ―converter os discursos enaltecedores da educação em prática política 

efetiva, o que objetivamente se traduz na implantação de um verdadeiro Sistema Nacional de 

Educação articulado a um consistente Plano Nacional de Educação‖ (SAVIANI, 2014, p.98). 

Logo, é necessária toda uma discussão centralizada na importância do cumprimento de metas 

e da construção de um Sistema Nacional de Ensino, para se obter programas de FC que 

modifiquem a prática dos professores e os ajudem em suas dificuldades. 

O PNE (2001-2010) não foi uma política de Estado que reduziu as desigualdades, e 

nem garantiu o ensino de qualidade para todos. Ao ser extinto, em 2010, o Novo Plano 

Nacional de Educação PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), entrava em discussão (o 

que será retomado na análise do governo Dilma).  

Não poderíamos deixar de abordar o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
15

 

de 2007, que se articula ao PNE, e posteriormente algumas ações que passaram a integrar tal 

Plano. Conforme o PDE (BRASIL, 2008b), uma educação básica de qualidade é prioridade e 

investir nela significa ―investir na educação profissional e na educação superior porque elas 

estão ligadas, direta ou indiretamente. Significa também envolver todos — pais, alunos, 

professores e gestores, em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na 

escola‖ (BRASIL, 2008b). 

Um dos principais pontos do PDE é a formação e valorização dos profissionais da 

educação. Para tanto, propõe a formação de nível superior para todos os níveis de educação, e 

a FC. Percebemos que, ao longo do tempo, a lógica de mercado tem reincidido sobre a 

formação docente: o capital tem mais valor que a formação de sujeitos e, apesar dos esforços, 

a visão fragmentada tem prevalecido. Nesse sentido, várias críticas têm sido feitas ao Plano, 

por agregar ações sem uma efetiva articulação, por não ter relação com o PNE (2001), e, 

devido à participação restrita da sociedade civil, por ter uma visão mercantilista. Quanto à 

formação de professores, enfatiza soluções imediatas, não se preocupando com o 

―desenvolvimento de uma sólida e ampla formação‖ (MASSON, 2012, p.165).  

Dentre as medidas pontuais, o governo federal lançou outro documento, o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007c), uma das etapas do PDE. Nele 

se propõem diretrizes e se estabelecem metas para o Índice de Desenvolvimento da Educação 

                                                           
15

 Foi aprovado por Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad. 
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Básica (Ideb) das escolas e das redes municipais e estaduais de ensino; o atendimento 

prioritário é para os municípios,
16

 com os mais baixos índices, para tanto é preciso que as 

escolas elaborem o Plano de Ações Articuladas PAR,
17

 que tem como uma de suas 

prioridades a formação de professores da rede pública de educação básica: 

 

Conforme dados de 2012, do acompanhamento feito por meio dos Planos de 

Ações Articuladas (PAR), dos 5.532 municípios que elaboraram o PAR, 

68,26% declararam possuir plano de carreira para os profissionais do 

magistério implementado, que estabelece regras claras de ingresso na 

carreira (por concurso público), avaliação de desempenho e critérios de 

evolução funcional, por meio de trajetória de formação (inicial e continuada) 

e tempo de serviço, além de prever composição da jornada de trabalho com 

―horas-aula atividade‖ (inciso V do art. 67 da LDB). Apesar dos esforços 

empreendidos nos últimos anos, 31,74% dos municípios informam que ainda 

não possuem planos de carreira implementados, ou porque os planos estão 

em fase de construção ou em tramitação legislativa, ou porque a carreira não 

é específica, ou simplesmente porque não existe iniciativa nesse sentido, a 

despeito de a Constituição Federal de 1988 prever a garantia de planos de 

carreira (inciso V do art. 206) (BRASIL,  2014b, p.57). 

 

Inferimos que medidas pontuais, muitas vezes, não resolvem os problemas da 

realidade dos professores. A porcentagem citada anteriormente demonstra esse pressuposto, 

pois, mesmo diante da garantia de planos de carreira pela CF de 88, muitos municípios não 

aderiram. A conjugação das três esferas para consolidação de melhorias também deixa a 

desejar, já que a política que se tem visto é de descontinuidade e rupturas, e a possibilidade de 

efetiva transformação na FC de professores exige planos concretos. 

Diante desses aspectos, retornamos à discussão do Plano Nacional de Educação (2014-

2024), do governo Dilma. Ele devia vigorar de 2011 a 2020, mas, diante do trâmite 

legislativo, acabou sendo aprovado em 25 de junho de 2014. Suas bases deveriam ser das 

discussões arroladas na CONAE,
18

 com diversas propostas da sociedade civil, no entanto, 

mais uma vez a sociedade foi silenciada. O novo PNE (2014) possui metas ligadas à 
                                                           
16

 Com referência ao PAR, o município do Triângulo Mineiro, onde a pesquisa foi realizada, já 

elaborou uma etapa preparatória e o diagnóstico relativo ao período de 2016/2019. Estão aguardando a 

liberação do FNDE para elaboração do PAR. 
17

 Segundo o Decreto nº 6.094 (BRASIL 2007c, art.9): ―Art. 9
o
  O PAR é o conjunto articulado de 

ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das 

metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes‖. Assim, a partir de 2007, com a adesão ao 

PDE, os estados e municípios passaram a elaborar seus Planos de Ações Articuladas. Este seria um 

momento de reflexão acerca de suas necessidades.  
18

 A Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em 2010, foi uma mobilização, em 

âmbito nacional, onde diferentes segmentos da sociedade discutiram, diretrizes e estratégias, visando a 

construção de um novo Plano Nacional de Educação. A segunda edição da CONAE foi realizada em 

2014, em Brasília, e teve como tema central, ―O PNE na Articulação do Sistema Nacional de 

Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração‖. 
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valorização dos profissionais da educação, como a de número 14: ―elevar gradualmente o 

número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 

60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores‖, e, nisso, abrange 

também a formação de professores.  

De acordo com os dados do observatório do PNE (2016a), o número de mestres 

titulados, em 2014, era 50.229; quanto ao número de doutores, 16.745, em 2014; e, em 

relação à quantidade de programas de mestrado e doutorado reconhecidos pela CAPES no 

Brasil, podemos verificar (Tabela 2): 

 

Tabela 1: Dados quantitativos de Programas Recomendados e Reconhecidos. 

Região Total de Programas de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação 

 Total ME DO MF ME/DO Total ME DO MF 

CENTRO-

OESTE 

346 138 9 47 152 498 290 161 47 

NORDESTE 860 387 14 136 323 1183 710 337 136 

NORTE 232 106 4 44 78 311 184 82 45 

SUDESTE 1914 396 41 368 1109 3023 1505 1150 368 

SUL 903 290 10 150 453 1355 743 462 150 

Totais 4255 1317 78 745 2115 6730 3432 2192 746 

ME: Mestrado Acadêmico 

DO: Doutorado 

MF: Mestrado Profissional 

ME/DO: Mestrado e Doutorado 

Fonte: <https://sucupira.CAPES.gov.br/sucupira/>. 

 

Entendemos que, mesmo diante desses altos índices de mestres e doutores, muito 

ainda existem a ser feito. Em 2011, 40% dos professores do 5º ano não tinham completado ou 

feito uma pós-graduação, de acordo com dados do Qedu
19

 (BRASIL, 2016d); as modalidades 

de pós-graduação dos professores do 5º ano, que participaram da Prova Brasil, em 2011, de 

todas as escolas (municipais, federais e estaduais), estão assim, distribuídas: 51% tinham 

especialização (mínimo de 360 horas); 40%, não fez ou não completou ainda um curso de 

pós-graduação;  1% de mestres; 1% de doutores. Assim, não adianta elevação de vagas ou de 

                                                           
19

 Todos os professores de turmas que participaram da Prova Brasil responderam um questionário de 

152 perguntas que tratam do seu perfil, das condições de trabalho, práticas pedagógicas, e percepção 

sobre o aprendizado dos alunos. Questionário professor Prova Brasil 2011 | Questionários 

aplicados: 150.984 | Questionários respondidos: 102.663 | Respostas válidas para esta 

questão: 98.757 | QEdu.org.br. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/professor>. 

Acesso em: 01 Out. 2016. 
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oportunidades sem qualidade. Em relação à valorização dos professores, a Meta 15 do PNE 

(2014) afirma: 

 

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, 2014a). 
 

Segundo o documento ―Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do 

Plano Nacional de Educação‖ (BRASIL, 2014b), a meta 15, Formação acadêmica do 

professor, é condição essencial ao exercício profissional docente. Em seu texto, Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2011) trazem dados do MEC de que, em 1998, mais de 100 mil 

professores em exercício, sequer completaram o 1º grau, outros 100mil possuíam apenas o 1º 

grau, e a maior parte, mais de 180 mil, estavam alfabetizando. O Brasil contava com déficit de 

mais de 1,2 milhão de professores na educação básica, incluindo os mais de 830 mil da 

educação infantil. 

Partilhando, ainda, os dados do Qedu (BRASIL, 2016d), para saber qual o nível de 

escolaridade (até a graduação) de professores do 5º ano que participaram da Prova Brasil em 

2011, de todas as escolas (municipais, federais e estaduais), foi apresentado que 51% (50.262) 

tinham formação superior em Pedagogia; 11% (11.203), Ensino Médio-magistério; 14% 

(13.899), Ensino Superior-outros; 10% (9.297), Ensino Superior-licenciatura em Letras; 8% 

(8.078), Ensino Superior-escola normal Superior; 4% (4.342), Ensino Superior-licenciatura 

em Matemática; 2% (1508), Ensino Médio-outros; e 0 % menos que o Ensino Médio (antigo 

2º grau). Esses dados têm implicação direta na FC em serviço, na forma de encará-la, pois ela 

passa a ser vista, por muitos, como forma de corrigir problemas da má formação inicial, ou, 

como dito anteriormente, como meio de suprir a falta dela.  

Encontramos, ainda, no site do MEC, os resumos técnicos do Censo Escolar da 

Educação Básica (2009-2013), onde foi possível localizar o número de docentes atuando na 

Educação Básica, e a sua proporção por grau de formação (Tabela 3) (Gráfico 1): 

 

Tabela 2: Número de docentes atuando na Educação Básica e Proporção por Grau de Formação - 

BRASIL (2007-2013). 
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Fonte: <http://portal.Inep.gov.br/resumos-tecnicos>. 
 

 

 

Gráfico 1: Ensino Fundamental Anos Iniciais - Percentual de Docentes por grau de formação 

em turma de etapa única - Brasil (2013). 
 

                                     

Fonte: <http://portal.Inep.gov.br/resumos-tecnicos>. 

 

Diante disso, podemos perceber que o caminho é longo, pois existem vários 

professores atuando sem formação superior. Seguindo a linha de análise, conforme o PNE 

(BRASIL, 2014a), estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) mostram que a proporção de professores com formação de nível superior 

concluída ou em andamento, atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental regular, em 

2013, era de 77,2%; e, nos anos finais do Ensino Fundamental regular, de 88,7%. Traz, ainda, 

que não é raro encontrarmos professores atuando em sala de aula sem a formação específica, 

como nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia, entre outras. Eis o círculo vicioso, 

que Saviani (2014) destaca: as reformas educacionais têm sido descontínuas, fragmentadas, 



56 

 

com caráter de improvisação e adiamento da resolução dos problemas; o Brasil, em pleno séc. 

XXI, continua postergando a meta de universalizar o Ensino Fundamental e erradicar o 

analfabetismo.  

A meta 15 é clara: é necessário que os professores da educação básica possuam 

formação específica de nível superior para atuarem; no site do observatório do PNE (2016a), 

consta que, em 2014, apenas 76,2% dos professores da Educação Básica tinham Ensino 

Superior completo, e um quarto deles lecionava mesmo sem ter formação superior. Essa meta 

já estava no Plano Nacional anterior, e a tentativa é de, em 2024, alcançar o índice de 100% 

dos professores com formação superior (já a LDB de 1996 apontava tal pressuposto e os 

dados ainda são assustadores). Por quanto tempo essas metas serão delegadas e não 

efetivadas? O que adianta obter um índice de 100%, sem que a formação tenha qualidade?  

Já em relação à FC, a meta 16 é: 

 

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 todos(as) os(as) profissionais da educação básica FC em sua área de 

atuação, considerando as  necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2014a, p.17). 

 

O PNE (BRASIL, 2014a) traz que a elevação do padrão de escolaridade básica no 

Brasil depende dos investimentos que o poder público e a sociedade façam no tocante à 

valorização e ao aprimoramento da formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação. De acordo com as informações oficiais do Qedu (BRASIL, 2016d), em relação à 

questão para saber quais professores participaram de alguma atividade de FC (atualização, 

treinamento, capacitação etc.) nos últimos dois anos, se concluiu que 87% tinham participado, 

e que a carga horária da atividade considerada mais relevante, para 42%, foi mais de 80 horas 

e, para 29%, de 21 a 40 horas. 

Entendemos, pelas taxas expressas, que esses professores do 5º ano, de todas as 

escolas brasileiras que participaram da Prova Brasil em 2011, em sua maioria, têm procurado 

alguma FC, mas, aqui, cabe reflexão sobre a qualidade das mesmas. Dados do Censo Escolar 

de 2013, conforme o PNE (BRASIL, 2014a), mostram que 69,8%, do total de dois milhões de 

professores, possui formação de nível superior, e 30,2% cursou alguma pós-graduação, em se 

tratando dos professores de educação básica. As estratégias, para efetivação da meta 16, são: 

 

Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por FC e fomentar a respectiva oferta por 

parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e 
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articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (Estratégia 16.1); consolidar política nacional de formação de 

professores da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas 

prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das 

atividades formativas (Estratégia 16.2); ampliar a oferta de bolsas de estudo 

para pós-graduação dos professores e demais profissionais da educação 

básica (Estratégia 16.5); e 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 (Estratégia 16.6) (BRASIL, 2014a, p.51-52). 
 

Já com base em dados do observatório do PNE (2016a), em 2014, o número de 

professores educação básica, que possuía pós-graduação, aumentou para 31,4%; a meta é 

chegar a 50%, em 2024. Nesse contexto, surgem inúmeros debates, que não delegam a FC à 

importância que possui, tanto para o professor, como para os alunos, diretores, para toda a 

escola. Trabalhamos com a hipótese de que não tem sido garantido a ―todos(as) os(as) 

profissionais da educação básica FC em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino‖ (PNE, 2014). 

Defendemos que as necessidades, demandas e contextualizações que devem ser 

consideradas são as dos professores, dos alunos, da escola como um todo, e não aquelas que 

servem ao capitalismo, ao senhor do mercado. Não há, a nosso ver, diretrizes coesas e 

integradas entre os diversos sistemas de ensino em prol de formar professores de qualidade, o 

que tem prevalecido é a visão estilhaçada da formação e não da sua continuidade. Conforme 

Gruppi (1996, p.32), ―o Estado é uma máquina enorme, com suas leis internas, com sua lógica 

interna, que não é idêntica à lógica da sociedade, e que aparece incompreensível a esta, mas 

que corresponde a um determinado tipo de poder e serve indiretamente a essa sociedade‖. 

Assim, se as necessidades dos professores não são ouvidas, se tudo já vem pronto desde cima, 

o que lhes resta é apenas cumprir!? 

Seguindo a análise legal, a meta 17 traz: ―valorizar os (as) profissionais do magistério 

das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste 

PNE‖ (BRASIL, 2014a). Compartilhando dados do Qedu (BRASIL, 2016d), o salário bruto, 

na escola em que os professores atuavam, era de 18%, de R$ 1090,01 a R$ 1.362,50; 13%, de 

R$ 817,51 a R$ 1090,00; 13%, de R$ 1.362,51 a R$ 1.635,00; 12%, de R$ 2.180,01 a R$ 

2.725,00, entre outros valores. Esses dados são de 2011, e mostram como os professores 

procuravam outros empregos para suprir suas demandas, já que os salários que recebiam em 

uma escola não eram suficientes. A defasagem na remuneração dos profissionais da educação 
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pode ocasionar falta de credibilidade aos cursos de formação de professores, resultando em 

sua falta. Mesmo com programas e ações de incentivo para a formação de novos docentes, 

valorizar os profissionais da educação é crucial, já que: 

 

a pessoa que não recebe educação não se desenvolve plenamente e, portanto, 

não adquire as condições necessárias para o exercício de sua condição de 

cidadão. Além disso, tem reduzidas suas chances no mundo do trabalho. 

Assim, a atividade dos profissionais da educação é indispensável e precisa 

ser valorizada. Um dos mecanismos para expressar a valorização docente é o 

estabelecimento de planos de carreira para os profissionais da educação 

básica e superior (BRASIL, 2014b, p.56). 
 

Em relação à meta 17, para PNE (BRASIL, 2014a), a diferença entre o salário médio 

dos profissionais do magistério, com escolaridade de nível médio, comparado com o de outros 

profissionais, com igual nível de escolaridade, é 9% superior; já entre os profissionais do 

magistério com escolaridade superior, ou além da superior, e profissionais com a mesma 

escolaridade, existe uma defasagem de 57%. Logo, para que a meta de equiparação salarial do 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o fim do 

sexto ano de vigência do PNE aconteça, é necessário que o valor do salário médio desses 

profissionais cresça de modo mais acelerado, para o PNE (BRASIL, 2014a). 

Desse modo, quando um professor não ganha bem, muitas vezes busca uma FC, às 

vezes sem qualidade alguma, apenas para garantir uma porcentagem de aumento em seus 

salários (mesmo que muitas das propostas oferecidas não sejam significativas). O 

aligeiramento e a precariedade das propostas implantadas resultam em profissionais 

desqualificados; dessa forma, acreditamos que é preciso que a carreira seja atrativa, no que se 

refere a condições salariais, de formação e trabalho. A esse respeito, a meta 18 é: 

  

assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para 

os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal (BRASIL, 2014a). 
 

Ressaltamos que a meta 18 do PNE, se concluída, é imprescindível para tornar a 

carreira do magistério mais atrativa, com piso salarial e plano de carreira melhores. 

Partilhando dados do Qedu (BRASIL, 2016d), 34% das professoras disseram realizar outra 

atividade que contribui para sua renda pessoal na área da educação, e 7% a realizam em outra 

área. 
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Uma FC fragmentada, o aligeiramento para reduzir custos, formação em massa para o 

imediatismo do mercado, não condizem com a valorização dos professores. A meta 18 do 

PNE, quanto a assegurar um plano de carreira, um piso salarial aos professores, é crucial 

nesse contexto, pois, por meio desses aspectos da valorização do trabalho e da identidade do 

professor, a formação inicial e continuada visará romper com o dualismo presente nas escolas 

e na sociedade.   

Fernandes (2012) destaca a importância da sociedade civil, que muito se fortaleceu, 

por meio da realização das Conferências de Educação (CONAE), em todo o país. Isso foi um 

marco histórico, ao propiciar um espaço de interlocução entre as representações da sociedade 

civil e do governo; antes delas, ocorriam conferências municipais, intermunicipais e estaduais 

que mobilizaram um expressivo número de pessoas nacionalmente, apontando limitações do 

antigo PNE e propondo um conjunto de diretrizes para o próximo decênio e para o novo 

Plano.  

Apreendemos que, para Fernandes (2012), vários são os desafios postos ao novo PNE: 

qualidade social, Plano de Estado e Sistema Articulado, valorização profissional, 

financiamento e diversidades. Ele deve assegurar que todos estejam incluídos na garantia do 

direito à educação, por isso é imprescindível sair do patamar dos 5,3% do investimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) para alcançar 10%. Trabalhamos com a ideia que o PNE (2014-

2024), mesmo diante desses desafios, é uma grande inovação; não podemos deixar de citar 

que, após sua aprovação, muitas ações vêm acontecendo, e a crítica é quanto à sua qualidade. 

É importante ressaltarmos que, no atual contexto, o PNE (2014-2024) está longe de ser 

realizado, já que cortes e paralisações nos investimentos na educação estão em pauta. Como 

realizar melhorias, que estão em discussão há tempos, sem investimento? Mais uma vez, a 

qualidade do sistema educacional brasileiro vai ser deixada em segundo plano, caso não se 

repense o que vem sendo configurado em termos de reformas no Brasil. A atual conjuntura 

impede que vislumbremos uma efetivação do PNE, dadas as condições da política atual do 

governo Temer (2016). 

Já que a meta 18 abarca a valorização dos profissionais da educação, cabe aqui 

salientar o Acordo Nacional e o Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da 

Educação (1994). Segundo Brito e Batista (2006), no Brasil, ele colocou em evidência a 

formação de professores, ―estabelecendo a indissociabilidade do binômio remuneração do 

magistério-qualidade da educação básica‖. Segundo Weber (2015, p.504): 
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O Pacto de Valorização do Magistério pretendia fundamentar políticas de 

longo prazo para a profissionalização docente, e nesse sentido estabeleceu 

cinco linhas de ação, três das quais voltadas para a formação do magistério: 

estudos para esclarecer o papel das instituições na formação inicial e 

continuada; formação progressiva em nível superior com revisão simultânea 

dos conteúdos das licenciaturas do sistema de formação de nível médio e de 

FC, e acompanhamento do trabalho docente por meio de assistência técnico-

científica, intercâmbio e cooperação. 

 

O Brasil se empenhou em aprovar o Acordo Nacional e Pacto pela Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação;
20

 segundo Melo (1999, p.46), ―[...] assumidos por 

signatários tão díspares em sua concepção e defesa de projeto social, é inegável a contribuição 

ao debate e a problematização apontada para a formação dos professores advindas desses 

documentos‖. No entanto, segundo a autora, em 1995 houve descumprimento do acordo.  

Tratando, ainda, da valorização do magistério, a partir da LDB (9394/96) foi criado o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) (EC nº 14/1996), que vigorou de 1997 a 2006. Seu objetivo era a 

melhoria qualitativa do Ensino Fundamental, e a valorização dos profissionais do magistério 

em efetivo exercício nesse nível. 

Militão (2011, p.125) ressalta que, em relação às críticas ao FUNDEF, três foram 

consenso entre os estudiosos: ―(1) concentração de recursos no ensino fundamental em 

detrimento das outras etapas e modalidades de ensino que compõem a educação básica; (2) 

ausência de dinheiro ―novo‖ para o sistema educacional brasileiro como um todo; e (3) ínfima 

– e ilegal – contribuição da União para o Fundo‖. 

Diante dessas críticas, em 2007, ele foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) (EC nº 53/2006, mas foi regulamentado em definitivo pela Lei nº 11.494, de 20 

de junho de 2007). Nesse sentido, percebemos que a valorização do magistério só pode ser 

obtida por uma política global que envolva condições de trabalho, salários, carreira, formação 

inicial e continuada. Pelas descrições anteriormente feitas, intuímos que essa luta ocorre há 

anos, mas é preciso uma consolidação dessas questões. 

Cabe lembrar que por meio do FUNDEB, aprovou-se o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN- Lei nº 

11.738/2008), o que seria um resgate do Pacto pela Valorização do Magistério, um grande 

                                                           
20

 O Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação foi assinado pela CNTE junto 

com a Undime, CONSED, e o MEC; foi resultante da Conferência Mundial de Educação para Todos 

(1990) e da Conferência Nacional de Educação para Todos (1994), na qual foi assinada o Acordo 

Nacional. 
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avanço para valorização dos professores. Segundo o documento, os entes federados não 

podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para 

a jornada de no máximo 40 horas semanais com valor abaixo do Piso Salarial Profissional 

Nacional (PSPN). Determina, também, no art. 2º, § 4º, que deverá ser observado o limite 

máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com alunos. 

Assim, no mínimo 1/3 da jornada de trabalho deve ser destinado às atividades extraclasse, e a 

expectativa, segundo o texto, é que a docência se torne mais atraente, mesmo que a lei não 

resolva, por si só, os problemas relacionados à valorização do magistério.  

No que diz respeito ao PSPN, acreditamos que seja um avanço. No entanto, por meio 

dessa pesquisa, percebemos que o horário de atividades extraclasse não tem sido aproveitado 

como momento de reflexão e troca de saberes, mas para preencher papéis e corrigir provas 

(veremos essa questão no capítulo 3).  

Falar em políticas públicas não é tarefa fácil, principalmente pelas contradições 

inerentes ao próprio processo de constituição que as permeiam, visto que se configuram em 

meio às lutas e interesses contrários e ideológicos. O professor necessita se manter atualizado, 

por isso precisa de valorização via planos de carreira; é necessária uma política pública 

efetiva de FC de professores, para que os sujeitos tenham acesso ao ensino superior e 

continuem sua formação. 

 

 

1.3 A Nova CAPES e os Programas de Formação 

 

 

Entre as diversas mudanças ocorridas nos últimos anos, na política de formação de 

professores, segundo Campos e Souza Júnior (2011. p.41), não é possível deixar de fazer 

referência à ―Nova CAPES‖. Ela passou a ser responsável pela formação inicial e continuada 

de professores da educação básica, e por estimular a valorização do magistério em todos os 

níveis e modalidades de ensino. Tem, como finalidade, ―induzir e fomentar, inclusive em 

regime de colaboração com os Estados, os municípios e o Distrito Federal e exclusivamente 

mediante convênios com instituições públicas ou privadas de ensino superior, a formação 

inicial e continuada de profissionais do magistério, respeitada a liberdade acadêmica das 

instituições conveniadas [...]‖ (Lei n. 11.502/07, art. 2º, § 2, BRASIL, 2007d), consolidando a 

parceria e o reforço às instituições privadas de ensino.  
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Os programas da nova CAPES são articulados, levando em conta diferentes momentos 

da formação  inicial e continuada, à extensão, pesquisa e divulgação científica. Os principais 

programas de Formação de Professores apoiados pela CAPES são: 

 

Formação Inicial: •Parfor •Pibid •Universidade Aberta do Brasil - UAB 

•Programa de Licenciaturas Internacionais - PLI •Prodocência; FC e 

Extensão: • Mestrados Profissionais • Novos Talentos •Cooperação 

Internacional para Professores da Educação Básica •Residência Docente o 

Colégio Pedro II e no Colégio da Aplicação da UFMG (projeto-piloto de 

indução profissional) • Formação associada às Olimpíadas de Matemática e 

Química • Rede Nacional de Educação e Ciências; Formação em Pesquisa: • 

Observatório da Educação; Divulgação Científica: Feiras de Ciências e 

Mostras Científicas •Olimpíadas Científicas (BRASIL, 2014c, p.2).  

 

Retornaremos a esses programas posteriormente. Cabe salientar que foi por meio do 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Decreto n. 6.755/2009) 

que a formação dos professores passou a ser organizada de forma distinta do modo como se 

dava. A Nova CAPES articula educação básica e ensino superior; uma ação, nesse sentido, é o 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), resultado da 

ação conjunta do MEC, de instituições públicas de educação superior (Ipes) e das secretarias 

de educação dos estados e municípios. 

O programa faz parte do PDE, e prevê, em regime de colaboração dos entes federados, 

a elaboração de um plano estratégico de formação inicial de professores das escolas públicas. 

O docente faz sua inscrição nos cursos por meio de um sistema informatizado, a Plataforma 

Paulo Freire.
21

 

Esse plano evidencia que, para garantir qualidade às ações, é essencial a participação 

de uma agência federal de fomento, e, dessa forma o MEC responsabilizou a CAPES/MEC 

pela indução, fomento e avaliação do Plano, ao lado do Conselho Nacional de Educação 

Básica. Os cursos, ofertados na modalidade presencial e a distância, com o fomento e 

avaliação das secretarias de Educação Superior (SESu) e de Educação a Distância (SEED) e 

da CAPES, são: cursos regulares existentes de primeira licenciatura na modalidade presencial; 

cursos regulares existentes de primeira licenciatura na modalidade a distância, sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB); cursos especiais emergenciais de primeira licenciatura; 

                                                           
21 É nela que os professores vão escolher as licenciaturas que desejam cursar, fazer inscrição, cadastrar 

e atualizar seus currículos. Para saber mais, acesse: 

<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13829:veja-passo-a-passo-como-usar-a-

plataforma-freire>. 
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cursos presenciais especiais de segunda licenciatura; cursos especiais de formação 

pedagógica. 

Entre os anos 90 do século XX e os dias atuais, apreendemos que foram profícuas as 

propostas de formações de professores, e que as políticas desenvolvidas fortaleceram as ideias 

das políticas internacionais. Para Freitas (2007), no governo Lula, período 2002-2005, 

vivenciou-se o embate entre as ações do governo em continuidade às políticas neoliberais do 

período anterior, e as demandas da sociedade civil pouco definiram ou sequer apareceram na 

política educacional. Na opinião da autora, as ações do MEC se pautam pela permanência de 

programas de caráter continuado e compensatório, destinados à formação de professores 

leigos, em exercício à distância, em cooperação com os sistemas de ensino. 

Intuímos que a FC de professores do Ensino Fundamental I não foge a esse viés. As 

políticas educacionais implementadas parecem dar autonomia às escolas e aos seus sujeitos 

sociais, mas o que ocorre é a transposição das responsabilidades à sociedade. Tem como 

objetivo a melhoria do ensino, erradicar o analfabetismo, mas extingue planos de carreira, 

salários adequados, como se o professor não tivesse identidade. Identidade essa que é perdida 

quando a noção de competência, eficiência passou a predominar nos documentos oficiais, 

influenciando a prática pedagógica.  

A chamada por uma educação pública de qualidade à todos continua sendo negada 

pelo poder público, pois, mesmo que muitas ações tenham sido feitas, o princípio que as 

norteia é o de resultados e quantidade, e não de qualidade e continuidade. Nossa hipótese é 

que a proposta de FC, até agora implementada, apenas cumpre um protocolo, explicita e 

publiciza o feito em nome da qualidade, e, nesse sentido, ela é considerada, em nossa análise, 

apenas tarefismo. E, é exatamente essa questão que justifica considerar as identidades e as 

vozes negadas dos professores entrevistados, pois ecoam delas, possivelmente, as 

possibilidades para melhoria na formulação de novos formatos de futuros programas e ações 

para formação de professores. 

A partir do exposto, convém ressaltar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid) (Portaria Normativa n. 16/2009), de grande envergadura na formação inicial 

de professores. É uma iniciativa de valorização da formação de professores para a educação 

básica. Concede bolsas a alunos de cursos de licenciatura desenvolvidos por IES, em parceria 

com escolas de educação básica da rede pública.  

Durante sua formação acadêmica, os graduandos são inseridos nas escolas públicas, 

para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas em parceria com os professores da 

escola (chamados ―supervisores‖) e com os docentes da universidade. Todos os envolvidos no 
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projeto recebem uma bolsa; segundo o site da CAPES, em 2014, havia 313 projetos 

participantes e 284 IES, e foram concedidas 72.845 bolsas.
22

 

Entendemos que o papel da escola, muitas vezes, é operacional, sendo necessário 

integrar as ações do programa às necessidades das escolas, para que todos os sujeitos 

interajam e não seja uma ação isolada. Possui vários aspectos positivos, pois permite o 

contato com a escola, incentiva a promoção da FC, da escolha dos jovens pela docência, a 

aproximação com a IES e comunidade escolar. Consente à consolidação de espaços 

formativos, traz benefícios a todos, por meio da articulação teoria/prática, pesquisa/ação, 

graduandos/professores. Por outro lado, observamos certos problemas, como as questões 

burocráticas, atividades improdutivas, a não participação de todos, dentro do ambiente escolar 

que o leva a ser enfadonho. No entanto, tem sido uma política válida e merece maior 

aprofundamento. Soczek (2011) aponta os limites do PIBID:  

 

a) Um primeiro ―rol‖ de limitações do PIBID está no relacionamento entre 

os graduandos, e a Escola constituindo um problema de identidade e do 

papel do bolsista [...] b) Um segundo grupo de limites está relacionado ao 

formato de como o projeto vem se desenvolvendo na perspectiva de projeto 

político: de um lado, é necessário lembrar que, sendo um Programa de 

bolsas, a qualquer momento pode ser extinto [...]. c) Um terceiro grupo de 

limites refere-se ao projeto em si mesmo: a sua aplicação dá-se num 

movimento quase que ―amador‖, já que o projeto não prevê diretrizes 

específicas a serem desenvolvidas [...] d) Muitas vezes, as experiências 

proporcionadas pelo Programa não são compartilhadas dentro do espaço 

escolar [...] Um último aspecto, não relacionado diretamente ao PIBID, mas 

profundamente relacionado aos seus objetivos, numa perspectiva estrutural, 

refere-se ao fato de que as condições de trabalho e de salário nas Escolas não 

são, por si, atrativas, podendo, inclusive, ―espantar‖ o aspirante a professor 

[...] (SOCZEK, 2011, p.64-65). 

 

O Pibid tem um peso significativo em relação à formação de professores, no entanto 

seus objetivos têm se esvaziado; uma política que está sendo expurgada pelo governo atual. 

Também é relevante, neste contexto, o Programa Observatório da Educação (OBEDUC), 

resultado da parceria entre a CAPES, o INEP e a Secretaria de Educação Continuada, 

                                                           
22

 No site do observatório do PNE, consta que ―o programa sofreu cortes, dado o contingenciamento 

orçamentário no MEC em 2015. (Levantamento realizado pelo consultor Ricardo Martins, em 2015, 

sob encomenda do OPNE. O texto apresentado é um retrato da situação da estratégia até 2015, suas 

perspectivas de desenvolvimento e pequenas observações sobre indicadores e status de 

implementação. Considerando que todos os programas federais mencionados já existiam antes mesmo 

da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), e que a grande maioria não possui avaliação dos 

resultados, não é possível afirmar que esses programas de fato atendem e cumprem a estratégia com a 

qual se relacionam)‖. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-

formacao-professores/estrategias/15-3-iniciacao-a-docencia>. Acesso em: 16 Set. 2016. 
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Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi).
23

 Foi instituído pelo Decreto nº 5.803, de 08 

de junho de 2006, com o objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação, que utilizem 

a infraestrutura disponível das IES e as bases de dados existentes no INEP, proporcionando a 

articulação entre pós-graduação, graduação e escolas de educação básica, o que estimula a 

produção acadêmica e a formação de pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado.  

O OBEDUC, por meio do incentivo à pesquisa, ao trabalho coletivo, reconhece o 

papel da escola e dos professores. Ao financiar projetos, dá abertura a novos espaços 

formativos, promovendo a troca de aprendizagens e dificuldades, indo além de treinamentos. 

É importante entender que muitas ações são derivadas de experiências alheias, tornando-se 

enfadonhas e desacreditadas. Cabe dizer que ele continua sendo o único programa 

educacional da CAPES com finalidade de pesquisa, sendo significante o seu estudo, conforme 

Hanita (2015).  

Outra questão de fundamental relevância à concepção de FC, aliada à utilização de 

novas tecnologias, é hoje o centro da política de formação em serviço (FREITAS, 2007), a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) (Decreto n. 5.800/06, de 2006), que institucionaliza os 

programas de formação de professores à distância como política pública de formação.  

Esse sistema foi criado com o objetivo de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior públicos, à distância, oferecendo cursos de licenciatura e de 

formação inicial e continuada de professores da educação básica, cursos superiores para 

capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica, por IES públicas, em 

articulação com polos de apoio presencial, nos municípios. É uma ruptura com os programas 

de formação à distância, de curta duração e caráter mercadológico, mas tem suas 

contradições, pois privilegia a modalidade de educação à distância para a formação inicial de 

professores em exercício, segundo Freitas (2007).  

A mesma autora declara que, no Brasil, os cursos de formação na modalidade à 

distância, na sua maioria, são uma forma de aligeirar e baratear a formação. Seria uma política 

compensatória, para suprir a ausência de oferta de cursos significativos e regulares a uma 

clientela, historicamente já afastada da rede pública de educação superior: 

 

O abandono elevado que se observa nesses cursos e mesmo os resultados dos 

processos avaliativos passam a ser encarados como uma responsabilidade 

individual dos estudantes, ocultando a exclusão provocada pela desigualdade 

educacional. É por estas vias que vão se produzindo e reproduzindo as 

desigualdades na formação de professores, que persistem em nosso país há 
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 Atualmente foi extinta. 
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muitas décadas. A necessidade de expansão da escolarização, o reduzido 

investimento público na educação e a impossibilidade do Estado – mínimo – 

prover os recursos necessários que garantam a expansão massiva da 

educação superior pública – universitária, presencial – e a formação de 

qualidade elevada para todos os professores alteram significativamente o 

caráter da formação em nosso país (FREITAS, 2007, p. 1214). 
 

É passível de grande discussão a fala de Freitas (2007), pois é o retrato da formação de 

professores atualmente. O reduzido investimento financeiro, estrutural e social na educação, e 

em particular na FC de professores, desencadeia todo um círculo de desigualdades em nossa 

sociedade. Professores desvalorizados atuam em escolas precárias, repassando um conteúdo 

pronto a alunos que devem obter notas altas em avaliações, pois, apenas por meio dessas 

notas, essas escolas e esses professores recebem algum tipo de compensação.  

Nessa lógica, as iniciativas atuais de massificação, por intermédio da UAB, cumprem 

metas estatísticas e formam professores com caráter instrumental, em contraposição à 

concepção de educador de caráter sócio histórico (FREITAS, 2007). Por outro lado, Brito 

(2013) salienta que não se pode afirmar que a UAB seja configurada em regime de 

colaboração dos entes federados, mas é inegável a contribuição social do sistema para as 

comunidades locais, a entrada das universidades públicas nos cotidianos municipais, na 

perspectiva da inclusão social, e, embora a UAB não efetive ao ―pé da letra‖ os ajustes que se 

fazem necessários, podem ser revistos. 

Seguindo esse preceito, entendemos que a EAD ora é apresentada como resposta à 

necessidade de formação de professores, ora é alvo de preconceitos e críticas, sendo relegada 

à categoria de educação massificante. Muito se tem escrito sobre vantagens e desvantagens de 

cada modalidade de ensino, seja ele presencial ou à distância. Os argumentos em defesa da 

EAD apontam aspectos pedagógicos, flexibilidade de horários, possibilidade de atingir 

diversos níveis de ensino e o custo econômico desta modalidade que se torna mais barato.  

Tem ocorrido uma formação massiva de docentes, por meio da EAD, deixando as 

universidades a reboque desta estratégia, de acordo Leher e Lopes (2008, p.3): 

 

a formação a distância ou em cursos presenciais de curta duração nos termos 

do ―fast delivery diploma‖ esvazia o território concreto da formação 

universitária – as faculdades de educação e os institutos de ciências básicas – 

e estão referenciadas em diretrizes curriculares com foco nas chamadas 

competências centradas em indivíduos. 
 

A questão aqui é ir além do debate ―contra‖ ou ―a favor‖ da educação à distância, e 

relatar que a FC não pode estar desatrelada das TIC‘s e da EAD com qualidade, e da 
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universidade como espaço de formação, pois o Brasil vem avançando no setor, buscando 

desenvolver um programa com capacidade para atender à sua complexa realidade de país 

marcado pela exclusão. Sabemos que isso não é tarefa fácil, mas urgente e necessária, e a 

UAB é um exemplo disso, pois, mesmo diante de suas limitações, é a única oportunidade de 

formação de muitos. 

Percebemos que a década da educação fez com que surgissem inúmeras propostas de 

formação inicial e continuada de professores em serviço, mas a preocupação foi apenas em 

atender o maior número de professores que não possuíam formação, sem a inquietação 

essencial com a qualidade. Esses modelos únicos e fechados de formação são resposta ao 

discurso neoliberal vigente nos planos internacionais. A tendência tem sido a busca de 

receitas prontas. Em contraposição, propomos programas que partam da realidade dos 

professores, com temas, teorias e práticas que os ajudem em suas dificuldades.  

São diversos os cursos oferecidos pelos sistemas públicos de ensino e apoio a projetos 

voltados para a formação e o exercício profissional dos futuros docentes. Freitas (2007a) 

discorre sobre os programas vinculados à Rede Nacional de FC de Professores, na qual se 

inserem os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, criados em 2003, e ainda 

(Quadro 2):  

 

QUADRO 2: Programas para formação e o exercício profissional dos futuros docentes 

Programa Objetivo 

Pró-

Formação 

No âmbito da Secretaria e de Educação a Distância (SEED) iniciado em 1997 e 

finalizado em 2004, direcionado à formação em nível médio dos professores de 1ª a 4ª 

séries do ensino fundamental; 

Pró-Infantil Iniciado em 2005, dirigido à formação em nível médio dos professores de educação 

infantil, centrado na formação por tutorias exercidas pelos professores da rede e 

supervisionadas pelas IES participantes; 

Pró-

Letramento 

No âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB), desenvolvido em parceria com os 

sistemas de ensino e com as universidades da Rede de FC e Desenvolvimento da 

Educação, é o único programa de FC de professores das séries iniciais do ensino 

fundamental centrado em alfabetização e matemática; 

Prodocência Programa de Consolidação das Licenciaturas que visa ao fomento à inovação e à 

elevação da qualidade dos cursos de formação para o magistério da Educação Básica, 

na perspectiva de valorização da carreira docente; 

Pró-

licenciatura 

Criado em 2005 de responsabilidade partilhada com a SEED, desenvolve-se em 

parceria com os sistemas de ensino e IES, públicas ou comunitárias, organiza-se a partir 

do trabalho pedagógico dos professores, na escola pública. São cursos de licenciatura 

na modalidade de EAD, de forma a permitir que o professor-aluno mantenha suas 

atividades docentes; seu objetivo é impulsionar mudanças efetivas à melhoria da 

educação básica, combatendo a deficiência de qualidade da escolarização, detectada 

pelo Saeb. 

Fonte: Freitas (2007) e Nacarato (2013). 
 



68 

 

  

No sentido de ampliar a qualidade da formação de professores, essas ações vêm sendo 

implantadas; porém, faz-se necessária uma política que envolva as secretarias, universidades, 

escolas para que possam se fortalecer. Considerando o professor sujeito da sua história, capaz 

de refletir, são necessários uma parceria escola/universidade, momentos de estudo e crítica 

para além de uma visão aplicacionista. Não temos visto acontecer assim, mas o caráter das 

propostas atuais de FC está em sintonia com as políticas atuais mercantilistas. Por exemplo, o 

Programa Pró-licenciatura, segundo Freitas (2007): nele, os estudantes chegam em condições 

desiguais aos demais e são responsabilizados pela superação de seus limites da educação 

básica, deixados à mediação dos tutores e em estudos individualizados. 

Concluímos, assim, que a formação docente se efetiva não com a qualidade necessária, 

mas, precarizada, descanhotada, desarranjada, diríamos, e que as políticas de EAD têm 

predominado na maioria das ações que tratam de formação inicial/continuada. É necessário 

entender que a FC não significa partir do zero, já que não existe um modelo de professor. 

Todos são diferentes, com saberes e problemas distintos, por isso, necessário se faz estar 

atento aos objetivos e temas desses programas. Defendemos que o caráter da FC de qualidade 

deve ser dinâmico e plural. 

Infelizmente, o governo tem defendido uma formação descontextualizada, tem 

culpado os professores pelo fracasso, como se eles não trouxessem conhecimento, reforçando 

a dicotomia pesquisa, teoria e prática. O professor não pode ser um cumpridor de tarefas, ele é 

figura chave, mas não é a solução dos inúmeros problemas educacionais; não se tem delegado 

à FC à importância que a ela vem sendo dada nos discursos. Então, indagamos 

constantemente, se os programas de FC em serviço vieram preencher lacunas da formação 

inicial, eles se dão conta dos problemas teóricos e práticos que os professores enfrentam, visto 

que são programas fragmentados para atender uma formação em massa e, por sua vez, 

chegam até ao professor como mero tarefismo? Nesta pesquisa, buscamos os sujeitos sociais 

no contexto da escola pública para entender essas questões. 

Em relação ao financiamento da formação inicial de professores, temos os seguintes 

programas: segundo Campos e Souza Júnior (2011) nas Universidades Federais, a UAB, e o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni) visam à ampliação do número de vagas e acesso às licenciaturas. Enquanto que, nas 

universidades privadas, para quem escolher um curso de licenciatura, há programas do 

Governo Federal, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) ou as facilidades do 
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Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), como formas de incentivar a 

opção em se tornar professor; na opinião de Freitas:  

 

Aos estudantes de licenciaturas, oriundos da escola pública, são concedidas 

bolsas PROUNI, em instituições privadas, em cursos de qualidade nem 

sempre desejável, ou programas de formação nos polos municipais da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), intensificando o reforço às IES 

privadas, em detrimento do acolhimento massivo da juventude nas 

licenciaturas das instituições públicas (FREITAS, 2007, p.1206). 
 

O Prouni concede bolsas desde 2005, parciais e integrais, para alunos das IES 

privadas, cuja renda familiar seja inferior ou igual a três salários mínimos em caso de bolsa 

parcial, e igual ou inferior a um salário mínimo no caso de bolsa integral. O Fies é um 

programa do MEC que visa ao financiamento da formação superior de estudantes de baixa 

renda que não tenham condições de arcar com todas as despesas durante a sua graduação, 

conforme Campos e Souza Júnior (2011). Segundo os autores, além da abertura dessas vagas 

de crédito, foi veiculado, ainda em 2009: 

 

[...] no site do MEC e em alguns canais de televisão, vídeos publicitários 

incentivadores da opção em se tornar professor. Em uma campanha iniciada 

em 2009, o Governo Federal convoca os jovens com o slogan: ―SEJA UM 

PROFESSOR – Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais justo e 

com oportunidade para todos!‖ (CAMPOS; SOUZA JÚNIOR, 2011, p.43). 
 

O slogan remete ao professor mais uma vez, o papel do Estado. Notamos que o MEC 

vem fomentando diversos programas em parceria com sistemas de ensino e universidades 

para fortalecer a formação de professores, habilitá-los, apoiá-los financeiramente e estimulá-

los à docência. A latente pergunta é se esse fomento tem abarcado todas as necessidades dos 

professores. Nesse sentido, como afirma Gruppi (1996, p.40): ―esses cidadãos todos iguais 

diante da lei são na verdade, uma abstração‖, pois o operário, quando entra na fábrica, deixa 

de ser cidadão.  

Ademais, Freitas (2007) declara que UAB e CAPES são as agências reguladoras da 

formação de professores, a CAPES/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) no financiamento, e o Inep na avaliação da educação básica. Os reduzidos recursos 

orçamentários impedem a definição de uma política global nacional para a FC de todos os 

professores.  

Nesse sentido, a transferência para a CAPES da execução das políticas de formação, 

transpõe, para as licenciaturas, os padrões de excelência da avaliação da pós-graduação e 
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submete a educação básica e seus profissionais à lógica produtivista que hoje caracteriza a 

pós-graduação, conforme Freitas (2007, p. 1218-1219): ―[...] mediante processos de 

creditação de instituições formadoras, e ainda a competitividade entre os professores da 

educação básica, pelos cursos de pós-graduação, que não estarão disponíveis a todos os 

professores, mas aos mais 'qualificados'‖. De acordo com Campos e Souza Júnior (2011), a 

CAPES impõe critérios para a formação dos professores por meio de: avaliação, acesso e 

divulgação da produção científica, investimentos na formação, promoção da cooperação 

científica. 

Concordamos que a lógica da produtividade e do controle tem perpassado os espaços. 

A FC em serviço, quando segue essa linha, se reduz à mera compilação das noções de 

mercado. Desse modo, de que adianta vários programas se eles apenas reafirmam a noção de 

desigualdade operante em nossa sociedade. 

No que diz respeito aos programas de FC de professores em serviço, de acordo com o 

Portal do Professor do MEC (BRASIL, 2016), existe o programa ―Mídias na Educação‖ que 

tem como objetivo congregar ―programas da Seed (TV Escola, ProInfo, Rádio Escola, 

RIVED), das IES e das secretarias estaduais e municipais de educação no projeto político-

pedagógico da escola e desenvolver estratégias de autoria e de formação do leitor crítico nas 

diferentes mídias‖; para tanto, proporciona FC para o uso pedagógico das diferentes TICs aos 

professores da educação básica. 

Entendemos que, como discorrem Paula e Nunes (2011), a abordagem tradicional, não 

consegue atender as demandas reais do educando, e as TIC‘s vieram para complementar tal 

tarefa. É vital que as escolas consigam incorporá-las no currículo, tornando as aulas mais 

dinâmicas; contudo, como muitos professores não foram alfabetizados eletronicamente, faz-se 

importante a formação de professores para o domínio das TIC‘s. 

Observamos também que, para promover o acesso à informática como direito dos 

alunos e capacitar os professores para se apropriar desse recurso como ferramenta didática, foi 

instituído, pela Portaria N° 522, o Programa Nacional de Informática na Educação 

(ProInfo).
24

 Por meio do decreto nº 6.300, ela passou a ser o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional, para promover o uso pedagógico das TIC‘s nas redes públicas de 

educação básica de Ensino Fundamental e Médio, e levar às escolas computadores, recursos 

digitais e conteúdos educacionais.  

                                                           
24

 A partir de 12 de dezembro de 2007. 
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O ProInfo é aqui lembrado como um programa que permitiu uma melhor formação 

dos professores, pois deviam estar preparados para a inserção das TIC‘s nas escolas. Sabemos 

que os laboratórios eram ruins e que eles não estavam preparados. Mas é imprescindível 

ressaltar que é impossível fugir às novas tecnologias e, da mesma forma, afirmar que mais 

uma vez o governo tem colocado políticas baratas em nossas escolas, sem continuidade e sem 

financiamento.  

Pelas discussões feitas, entendemos que existem pressupostos básicos para o 

fortalecimento e melhoramento das políticas de FC: fortalecer o regime de colaboração dos 

entes federados, envolver as IES públicas, garantir a continuidade do que deu certo, verificar 

o que deu errado e, a partir dos erros, construir melhorias. Por meio de kits de formação, a 

reforma do capital estrangeiro ganhou muito espaço nos estados brasileiros, superfaturando os 

kits tecnológicos que dariam suporte às TIC‘s. Muitas vezes, a ideia era a de que um kit 

tecnológico substituísse um professor.  Entendemos que a EAD contribuiu muito, mas ela não 

é a única solução.  

Cabe destacar ainda que, no governo Lula, segundo Shiroma e Schneider (2008), deu-

se a continuidade da tentativa de implantação da proposta de certificação de professores. Em 

junho de 2003, quando o ministro da educação, Cristovam Buarque, cria a Portaria n.º 1.403, 

instituindo o Sistema Nacional de Certificação e FC de Professores, e em consonância com a 

LDB, a lei nº 9.131/95 e a Resolução do Conselho Nacional de Educação 01/2002, cria o 

―Provão do Professor‖, com a finalidade de avaliar as competências, conhecimentos e 

habilidades dos atuais e futuros professores, servindo de instrumento para promover 

parâmetros de formação e méritos profissionais: 

 

O certificado, ou seja, o atestado de aprovação no exame teria a validade de 

cinco anos e não seria pré-requisito para o exercício da função docente, 

podendo, no entanto, se constituir em um critério de seleção para o mesmo. 

Aos professores em exercício nas redes públicas de ensino, aprovados no 

exame, seria concedida uma bolsa de incentivos à FC, equivalente a 20% de 

seu salário. O exame seria voluntário para estes e para os concluintes dos 

cursos normais de nível médio, e obrigatório para os concluintes dos cursos 

de licenciatura, sendo que sua avaliação também serviria para avaliar as 

instituições formadoras onde se titularam (SCHIROMA; SCHNEIDER, 

2008, p.43). 
 

A certificação dos professores seria uma forma de garantir competividade nas escolas. 

A FC seria tomada como ponto de garantias de promoção na carreira, via bônus, sem ter a 

preocupação com os conteúdos e aprendizagens ali discutidas, pois ele seria avaliado. Outra 

questão, relacionada à pós-graduação, é que aos docentes das universidades federais foi 
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imposto um mecanismo de avaliação quantitativa de sua produtividade, a Gratificação de 

Estímulo a Docência (GED). A CAPES vem exigindo dos professores, em nível superior, alto 

grau de produção científica; as palavras de ordem são eficiência, competência. Por outro lado, 

são pouquíssimos os investimentos para as pesquisas, principalmente para áreas menos 

rentáveis, como as Ciências Sociais e Humanas. 

A esse respeito, trazemos ainda que a CF (1988) determina que o ingresso no serviço 

público ocorra exclusivamente por concurso público de provas e títulos, logo, essa 

certificação representaria um terceiro momento de atestar a habilitação do professor. Mas, 

além de ser recomendada em uma série de documentos nacionais, a proposta de certificação 

de professores também pode ser encontrada em documentos como o BM, associada à ideia de 

avaliação e gratificação por desempenho, conforme Shiroma e Schneider (2008). Segundo 

Shiroma e Schneider (2008), o BM postula que um rigoroso processo de certificação, o que se 

mostra como uma das formas mais eficazes para os governos melhorarem a qualidade do 

professor, porque só os que detêm atributos e fazem a diferença em sala de aula deverão ser 

contratados. Mas para as autoras, eles ressaltam a qualidade do professor e da educação e 

ocultam os aspectos políticos de controle e racionalização subjacentes, de forma que a 

certificação está associada à noção de accountability. 

Afonso (2009, p.14) associa a noção de accountability ―a três dimensões essenciais 

autónomas, mas fortemente articuladas (ou articuláveis): a avaliação, a prestação de contas e a 

responsabilização‖, e diz, ainda, que é necessário um modelo de accountability alternativos 

àqueles que são atualmente dominantes. Nesse processo, percebemos que a certificação de 

professores, ligada a essa noção, é aquela que determina ao professor responder demandas 

impostas, pois serão avaliados e culpabilizados caso não atinjam os níveis desejados. Assim, 

se transfere a responsabilidade da qualidade ou má qualidade aos professores, o que torna 

necessária a reformulação de planos e ações que seguem esse modelo capitalista. 

Para Shiroma e Schneider (2008), seria mais uma estratégia de regulação do trabalho 

docente, na qual avaliações e salários são anunciados como meio para melhorar a qualidade 

do ensino, mas, contraditoriamente, instaura-se a insegurança, a competição entre os 

professores e entre as escolas, obviamente, a mesma lógica do mercado. Reconhecemos que 

essa lógica está presente em vários espaços: muitas escolas colocam na entrada da instituição 

uma placa grande com sua nota do Ideb, outras, em reuniões, fazem questão de mencionar e 

honrar os melhores professores (com as melhores notas nas avaliações externas), avaliam as 

competências dos professores, para promover parâmetros de méritos, e no ensino superior 

avaliam sua produtividade. Concordamos que essa lógica é desacreditadora do papel dos 
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professores em nossa sociedade, pois ser professor, ter uma escola de qualidade, não significa 

ter as melhores notas em avaliações, ou ter as melhores ―competências‖. 

Nessa linha de raciocínio, Freitas (2007) declara que uma das características essenciais 

do Estado é sua capacidade de regulação, originária das mudanças ocorridas no âmbito do 

capitalismo, e esse caráter orienta as diferentes políticas: ―Nesta perspectiva, o trabalho 

docente se reduz à prática individual, às suas dimensões técnicas, de modo a poder ser 

avaliado, mensurado e certificado, visando adaptar os professores [...] às transformações 

necessárias‖ (FREITAS, 2007, p.1215). Nesse sentido, para a autora, a transformação 

ultrapassa o definido no ―Compromisso Todos pela Educação‖, no PDE, e supõe outros 

interlocutores, os educadores, os estudantes, os pais e os movimentos sociais, alijados do 

processo de construção das políticas atuais. 

Percebemos que os ―rumos do desenvolvimento vêm se apoiando na disseminação e 

(re)construção  de novos sistemas valorativos, para que se mantenha a mesma ordem injusta e 

desigual‖ (AZEVEDO, 2004, p.68). Compreendemos que as atuais reformas educacionais 

têm, como base, inúmeros jargões, como competência, flexibilidade; trabalho docente de 

qualidade, hoje, é responder às exigências das políticas públicas, norteadas por tais princípios, 

sobretudo, a atuação do professor como meio de manter a educação subserviente às demandas 

do mercado, ofertando assim, uma FC compensatória. 

Cabe ainda ressaltar, que em 2012, foi instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC):
 25

 

 

Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, 

distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o compromisso 

previsto no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as 

crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, aferindo os resultados por exame periódico específico, que 

passa a abranger: I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 

II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os 

concluintes do 3º ano do ensino fundamental; III - o apoio gerencial dos 

estados, aos municípios que tenham aderido às ações do Pacto, para sua 

efetiva implementação (BRASIL, 2012a, p.22). 

 

Souza (2014) declara que a legitimidade jurídica do PNAIC decorreu do curso de 

formação Pró-Letramento, mas sua continuidade é de interesses políticos anteriores. No 
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 Em 5 de julho de 2012, por Aloizio Mercadante Oliva, com a Portaria nº - 867, de 4 de Julho de 

2012. 
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livreto do programa (BRASIL, 2012b), é delineado que ele objetiva garantir a plena 

alfabetização das crianças até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental, quando 

completam 8 anos de idade, o que é um desafio decisivo. Tal compromisso já fora anunciados 

no PDE e no PNE. As ações do Pacto são um conjunto integrado de programas: 

 

[...] materiais e referências curriculares e pedagógicas que serão 

disponibilizados pelo Ministério da Educação e que contribuem para a 

alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a FC dos professores 

alfabetizadores. Estas ações apoiam-se em quatro eixos de atuação: I. FC de 

Professores Alfabetizadores; II. Materiais Didáticos e Pedagógicos; III.  

Avaliações; IV. Gestão, Controle Social e Mobilização (BRASIL, 2012b, 

p.12-13). 

 

De forma sucinta, as características dele são as seguintes, conforme o livreto do 

programa PNAIC (BRASIL, 2012b): é presencial e têm dois anos de duração; são ofertados 

quatro cursos: para professores do 1º ano do Ensino Fundamental, do 2º, do 3º, e um para 

turmas multisseriadas; o conteúdo é elaborado com base no Pró-Letramento, em conjunto com 

universidades públicas, e aborda a inclusão de crianças com necessidades especiais.  

Os formadores são os orientadores de estudo, escolhidos entre os próprios professores 

das redes e com experiência no Pró-Letramento. Eles recebem formação específica e uma 

bolsa mensal de estudo, paga pelo FNDE, por meio do Sistema Geral de Bolsas (SGB), por 

isso não podem receber bolsa de estudo de outro programa federal. Cada um deles tem uma 

turma formada por 25 alfabetizadores de um mesmo ano/série ou de turma multisseriadas, 

podendo chegar até a 34, e, caso seja insuficiente, podem ser organizadas turmas mistas, 

conforme o livreto do programa PNAIC (BRASIL, 2012b).  

O livreto do programa PNAIC (BRASIL, 2012b) traz ainda, que os professores 

alfabetizadores recebem a formação em seu município, em local a ser definido pela própria 

rede, e uma bolsa de estudo mensal enquanto durar o curso. Em relação aos coordenadores 

pedagógicos, que estejam em exercício, poderão participar na condição de orientador de 

estudo ou de professor alfabetizador (se estiver lecionando). O papel das universidades é 

ministrar os cursos de formação para os orientadores de estudo, emitir certificados para os 

orientadores e para os professores alfabetizadores ao final de cada ano do curso.  

A nosso ver, o PNAIC, mesmo proporcionando o diálogo 

universidade/escola/professores, traz um material pronto e acabado. Nesse sentido, cabe aqui 

uma reflexão: como educadores que somos e pretendendo uma educação de qualidade, é 

premente entender que ensinar vai além do conteúdo programático e a FC deve ser um 
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momento de troca de saberes e não de imposição de alguns deles, convenientemente, de forma 

acabada. Paira sobre a formação e outras reformas do ensino, determinada ideologia que 

busca maciçamente manter o capitalismo e, por meio de vários vieses, manter as coisas como 

e onde estão, inclusive, os professores na subalternidade. Portanto, o PNAIC como um 

programa de envergadura do governo federal, não pode deixar de fazer uma formação menos 

alienada, buscando articular a teoria e a prática.  

Seguindo Souza (2014), para avaliar as metas do PNAIC é aplicada a Provinha Brasil, 

no início e final do 2º ano. Também, anualmente, pelo Inep, é realizada a Avaliação Nacional 

de Alfabetização (Prova ANA), uma prova externa instituída pelo MEC para acompanhar a 

eficácia do PNAIC, com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em todo o país, avaliando 

as aprendizagens de leitura, escrita e matemática. A autora discorre, ainda, que muitas escolas 

aplicam simulados antes da prova, em um verdadeiro treinamento. Entendemos que são 

necessárias melhorias pedagógicas e metodológicas, mas também de caráter econômico, 

social e de infraestrutura para os professores alfabetizadores, e que todas estão relacionadas, 

ou seja, são interdependentes, contudo, o PNAIC não prevê essa configuração. As avaliações 

supracitadas servem apenas para a intensificação das políticas de responsabilização, avaliam 

português e matemática, fazendo com que os professores deixem de lado as outras disciplinas.  

Como mencionamos inicialmente, a intenção neste capítulo não foi caracterizar todas 

as políticas públicas no âmbito da FC, trazendo seus objetivos, resultados, ementas etc. 

Objetivamos apresentá-las como desdobramento das intenções neoliberais no Brasil, que tem 

interferência direta na FC de professores do Ensino Fundamental I e no seu trabalho, situação 

recorrente no contexto educacional brasileiro.  

A tecnificação da FC em serviço compromete intensificadamente a identidade e a 

autonomia dos professores brasileiros. É possível entender que existe um projeto neoliberal 

que visa transferir as responsabilidades do Estado para a sociedade civil e, nesse contexto, a 

FC de professores assume papel vital para consolidar um novo papel docente, mais 

competente. O atual cenário educacional brasileiro padece de qualidade no âmbito das 

políticas públicas de FC, pois, mesmo diante de tantas medidas, os interesses do sistema 

capitalista ainda prevalecem.   

O capítulo seguinte discute as políticas de FC dos professores de Ensino Fundamental 

I, enquanto programas efetivados no Estado de Minas Gerais, onde se localiza um município 

do Triângulo Mineiro, em que a presente pesquisa se realizou, dos anos 90 até o momento. 

Procuraremos analisar e refletir sobre a FC oferecida pelos poderes públicos, na perspectiva 

neoliberal, e posteriormente contrapô-las à visão dos professores. 
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2  FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MINAS GERAIS: INTERFACE 

COM AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS  
 

A formação ideal (inicial e continuada) para os professores tem sido tema de amplas e 

contínuas discussões, embora perceba-se que as proposições, muitas vezes, não ultrapassam o 

nível de recomendações abstratas e de slogans em diálogos e debates. Essas propostas têm 

servido apenas para entreter, paliativamente, a sociedade civil. 

Frequentemente, os professores são ―convocados‖ a buscar uma melhor qualificação, 

por causa de uma nova lei, ou porque sua formação inicial é tida como inerme, ou devido às 

políticas ―modistas‖ que perdem sua hegemonia e poder. Os professores vêm sendo chamados 

a se qualificar pelos mais diversos motivos e, a partir de 1990, essa qualificação apareceu com 

maior intensidade com os holofotes de campanhas e ações dos governos, cujo ponto focal é a 

melhoria do ensino-aprendizagem do alunado, principalmente, após a LDB 9.394/96 que 

passou a exigir formação em nível superior para atuar na educação básica.  

Diante do compósito de acordos para o desenvolvimento econômico global que 

circunda a FC no âmbito internacional e nacional, com programas e ações desencadeadas no 

Brasil no trato à formação de professores, faz-se proeminente explicitar algumas políticas 

implementadas no âmbito do estado Minas Gerais (MG), já que a pesquisa em evidência se 

desenrolou em uma cidade do Triângulo Mineiro, com professores do Ensino Fundamental I. 

Os programas apresentados nesta pesquisa permeiam os seguintes governos mineiros: Newton 

Cardoso (PMDB 1987-1991); Hélio Garcia (PRS 1991-1995); Eduardo Brandão de Azeredo 

(PSDB 1995-1999); Itamar Franco (PMDB 1999-2003); Aécio Neves (PSDB 2003- 2007, 

2007-2010); Antônio Anastásia (PSDB 2010-2011, 2011-2014); Alberto Pinto Coelho Júnior 

(PP 2014-2015); Fernando Damata Pimentel (PT 2015-atual). A tentativa é explicitar, nesses 

governos, os projetos de FC da reforma Educacional dos anos de 1990 até os dias atuais, 

mostrando que tais estão em consonância também com as reformas orientadas pelas políticas 

dos organismos internacionais em nível mais abrangente.  

Alguns programas não são específicos para FC de professores, porém, guardam, de 

alguma maneira, certa relação com ela, pois interferem na prática docente dos profissionais da 

educação. No primeiro momento, apresentamos algumas ações dos governos de Newton 

Cardoso (1987-1991), Hélio Garcia (1991-1995) Eduardo Azeredo (1995-1999) e Itamar 

Franco (1999-2002), as quais aprofundam o padrão neoliberal no estado.  
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2.1 As novas interfaces da Formação Continuada em MG: a tétrade transformadora da década 

de noventa 

 

Preocupamo-nos em trazer os quatro governos que demarcam a década de noventa em 

Minas Gerais (Newton Cardoso, Hélio Garcia, Eduardo Azeredo e Itamar Franco), uma vez 

que suas decisões traduzem o momento da mudança e da reforma educacional no Brasil. O 

estado mineiro, influenciado pelas ingerências internacionais, torna-se pioneiro e modelo para 

todo o país, contando, sobretudo, com financiamento externo para implementação de muitos 

programas e projetos neste período, seguindo a cartilha do neoliberalismo. Tornou-se, 

emeritamente, o celeiro da mudança e da educação de qualidade no país. 

Seguindo a cartilha do neoliberalismo, Minas passou a estar impregnada pelas 

seguintes palavras de ordem: mercado livre, descentralização, flexibilização, inovação, 

eficiência, eficácia, nos moldes da qualidade total. O alastramento dessas palavras impôs, às 

políticas públicas do Estado, a elevação da lógica de reprodução do capital, e um grande 

prejuízo social. Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2010, p.117), nessa lógica faz-se o 

diagnóstico para encontrar os problemas, implementa-se o planejamento, os meios, os 

objetivos, controla-se e avalia-se ―o produto por meio de técnicas adequadas e retroalimenta o 

sistema‖. Eis a lógica desumanizadora, tudo em prol de ―retroalimentar o sistema‖.  

Ao pensarmos no governo de Newton Cardoso, segundo Pedrosa e Sanfelice (2005), 

entendemos que não houve participação popular na gestão das políticas sociais. As práticas 

clientelistas dos recursos públicos, a postura autoritária e a modernização foram os pilares de 

suas propostas, juntamente com a Reforma Administrativa por meio de inúmeros decretos. 

Já no governo Hélio Garcia, para Pedrosa e Sanfelice (2005), houve uma gestão com o 

marketing da Nova Era, a preocupação com a qualidade de vida da população mineira e, ao 

contrário de seu predecessor, as ideias dos organismos internacionais em prol da ruptura do 

quadro de pobreza e atraso a que estava submetido o estado, foram apoiadas. Em relação à 

formação de professores, houve vários treinamentos promovidos pelas Secretarias de 

Educação e Superintendências, baseadas nos moldes neoliberais. 

Minas principiou a realizar ações de ―descentralização‖
26

 como, por exemplo, a 

descentralização administrativa e pedagógica nas escolas, antecipou a implementação de 
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 ―Princípios e orientações governamentais, em geral, registram descentralização e desconcentração 

como se fossem sinônimos. A busca de conciliação coloca-os no mesmo patamar, algo impossível de 

ocorrer, quando das práticas efetivadas. O principal motivo para esta impossibilidade encontra-se no 

fato de que a desconcentração não altera a condição dos sujeitos detentores do poder. Casassus 

(1990), ao abordar a desconcentração e a descentralização enquanto processos geralmente 

evidenciados na América Latina os diferencia considerando que a desconcentração tem por objetivo 
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programas de formação de sujeitos para o sistema capitalista, a partir da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, acatando as novas requisições do mercado, respondendo ao BM 

que injetou recursos, prioritariamente, no aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais da 

educação, segundo Guedes (2004). Ainda para a autora, o estado foi considerado laboratório 

de experimentação de orientações capitalistas, incorporando novas e antecipando muitas 

determinações, servindo de modelo para outros estados, estabelecendo-se na ponta do 

processo de modernização neoliberalizante no Brasil. Oliveira (2008b) também concorda com 

essa afirmação: Minas se colocou na dianteira das reformas recomendadas pelos organismos 

internacionais, tornando-se exemplo para Brasil e América Latina. 

Oliveira (2008a), ainda, sugere que, a partir de 1991, o estado mineiro adotou um novo 

modelo de gestão escolar, como primeiro a assumir iniciativas efetivas de responsabilidade, a 

accountability, conceito que já mencionamos. Nesse contexto, a formação docente teve 

atenção especial; a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) capacitou a 

maioria dos professores estaduais pelo processo de formação em serviço, por meio da EAD, 

em consonância com as propostas dos organismos internacionais. 

Chama atenção o fato de que as contradições geradas pela cobrança de resultados 

podem interferir diretamente sobre o processo de FC dos professores. Pois existe investimento 

financeiro baixo para isso e não se tem princípios básicos para melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem constante do professor. O movimento ―Todos pela Educação‖ (UNESCO, 

1990) desconsiderava a realidade dos professores e suas reinvindicações, e impunha projetos e 

ações ultrapassadas, com baixo custeio e baixa qualidade, aos quais Minas Gerais tem 

acolhido. De acordo com Oliveira (2008a), Hélio Garcia, por meio do documento ―Minas 

Século XXI – Plano de Governo Hélio Garcia 1991-1994‖, apresentou os desafios a serem 

enfrentados em sua gestão, como o dinamismo da economia financeira e a crise do setor 

público, entre outros. Conforme Oliveira (2008a), o governador era fortemente articulado com 

o empresariado e valorizava parcerias com entidades privadas. Nesse sentido, buscou esvaziar 

a representação dos partidos políticos e dos sindicatos, aspecto extremamente negativo que 

vai contra a democracia. Logo, aprofundou as medidas propostas, e o BM se tornou seu 

importante aliado.  

Ainda em 1991, no documento ―A política Educacional de Minas Gerais‖, ficaram 

definidas as prioridades, compromissos e ações do governo para com a educação: 

                                                                                                                                                                                     
assegurar a eficácia do poder central enquanto a descentralização visa afiançar a eficácia do poder 

local‖ (LIMA, PRADO e SHIMAMOTO, 2011, p.6). 
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compromisso com o aluno, a família, o professor, o especialista e demais servidores e com as 

escolas, conforme Guedes (2004).  

Durante seu governo, as 5 prioridades foram: autonomia da escola, fortalecimento da 

direção da escola, desenvolvimento dos professores, avaliação e articulação. Foram eixos de 

referência para elaboração de políticas no estado, e, para cada uma delas, houve ações 

específicas, circunscritas de acordo com orientações capitalistas. Apresentou, ainda, o 

documento ―Programa de Educação para o Governo Hélio Garcia‖, com linhas gerais de seu 

programa de trabalho. Nessa conjuntura, Oliveira (2008a) salienta que Walfrido dos Mares 

Guia
27

 apoiou essa reestruturação educacional, a mais audaciosa e politicamente articulada 

nos anos 90. 

No mesmo período, foi criado o ―Pacto Mineiro da Educação‖, uma grande campanha, 

que visava envolver toda sociedade na política de educação de qualidade. Ela surgiu nos 

marcos da reforma de Estado neoliberal, amparado no discurso da falência e da incapacidade 

da aparelhagem estatal, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

(OLIVEIRA, 2008a). Nesse sentido, o estado mineiro, em confluência às práticas 

clientelistas, aderiu às diretrizes neoliberais, em especial a Qualidade Total,
28

 e criou um novo 

modelo de gestão escolar, pioneiro no Brasil, o Programa de Implantação da Qualidade Total. 

Esse foi um desdobramento do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), e 

do Subprograma de Capacitação de Recursos Humanos, implementados no governo Collor, 

conforme Oliveira (2008a). 

O Programa de Qualidade Total em Educação (PQTE), segundo Pedrosa e Sanfelice 

(2005), garantiu, às escolas da rede pública, a tecnologia gerencial do Controle de Qualidade 

Total e a efetivação de novas parcerias entre Estado/Município e empresas privadas. De 

acordo com Guedes (2004), em 1992, o Projeto Piloto de Implantação da Qualidade Total 

ocorreu em dezessete escolas do sistema público do estado, com o intuito de constituir novos 

valores que favorecessem a melhoria de sua produtividade. 

Ainda sobre o PGQT, Guedes (2004) ressalta que o projeto neoliberal foi explicitado 

nos projetos de Reforma do Estado, no trâmite da LDB, no Planejamento Político Estratégico 

do MEC, e nas políticas da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a 

                                                           
27

 Referência intelectual e empresário da área de educação, sócio de uma das principais redes de 

escolas particulares do estado. Em 1994, foi vice-governador de Minas Gerais. Durante o mandato, 

acumulou a Secretaria Estadual de Planejamento e Coordenação Geral.  
28

 O termo passou a ser amplamente discutido após a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

relacionado a questões como equidade, eficiência, produtividade, discursos dos organismos 

internacionais. 
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principal promotora da política neoliberal. Em 1992, foi instituindo o ―Plano Decenal de 

Educação do Estado de Minas Gerais‖, baseado nas diretrizes do Plano Decenal de Educação 

Para Todos, reforçando o neoliberalismo enquanto diretriz política ideológica na educação 

mineira. 

Percebemos que, aos poucos, foram sendo instituídas condições favoráveis para a 

reforma, garantindo o controle, a padronização e a legitimidade necessários. Com o mesmo 

viés, outros programas foram criados, como o Programa de Avaliação da Escola Pública. A 

esse respeito, Souza (1995) declara que o objetivo era realizar um diagnóstico que trouxesse 

dados consistentes sobre as escolas, base de implementação de um plano de melhoria para 

intervir na baixa produtividade do Sistema e nos elevados índices de retenção dos alunos, 

sobretudo nas séries iniciais do EF; e isso através de três instrumentos de avaliação: provas, 

questionários do aluno e da escola. 

Entendemos que, por meio de programas como esse, a ótica da cobrança sobre os 

professores passou a ser ainda maior. Eles deveriam responder às novas demandas, aumentar 

a produtividade e obter bons resultados, obviamente, por meio de treinamentos, reciclagens e 

outros. Nesse contexto, a FC seria um espaço onde os professores buscariam meios de atingir 

as metas e erradicar a baixa produtividade, perdendo seu sentido de espaço de 

ressignificações. 

Com Pedrosa e Sanfelice (2005), entendemos que a gestão Garcia foi o ―ponto de 

partida para a realização de mudanças simultâneas em diversos setores da educação‖ mineira, 

quanto à ―capacitação de professores, essa deveria ser em serviço e por meio de educação 

continuada‖ (PEDROSA e SANFELICE, 2005, p.7). As mudanças foram intensas e 

alicerçadas por políticas neoliberais em todos os âmbitos. A partir de 1994, já no governo 

Azeredo, houve continuidade dessas políticas, além de outros projetos incorporados como o 

Projeto Melhoria da Qualidade do Ensino e do rendimento dos alunos do Ensino 

Fundamental, Projeto Qualidade na Educação Básica em Minas Gerais (ProQualidade
29

).  

No governo de Eduardo Azeredo, segundo Pedrosa e Sanfelice (2005), o slogan foi 

―Minas para Todos‖. Era a reprodução da gestão FHC, em esfera local, e a incorporação do 

princípio de equidade na educação. A capacitação de professores nesse período ocorreu por 

meio de estratégias determinadas no ProQualidade, em continuidade à subordinação de Minas 

Gerais às exigências das agências internacionais.  

                                                           
29

  Sua intenção era eliminar o ―fracasso escolar‖, utilizando maior eficiência e racionalidade 

administrativas, buscando solucionar os altos índices de evasão escolar, reprovação, repetência e 

problemas na gestão. 
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O ProQualidade era constituído por subprojetos: Subprojeto C: Desenvolvimento do 

Ensino, que objetiva a melhoria de desempenho dos professores, mediante: ―a) 

desenvolvimento curricular; b) capacitação básica de professores de 1ª a 4ª séries; c) 

capacitação complementar permanente; d) estudos e pesquisas para o desenvolvimento do 

ensino‖ (MINAS GERAIS, 1994a). Nossa indagação vai ao sentido da essência dessa 

proposta: até que ponto o que estava em jogo era o desenvolvimento do ensino, do 

desempenho escolar ou do cumprimento de metas? Essa política é advinda de um poder 

central e acaba delegando as responsabilidades para as escolas e professores.  

Essas imposições escamoteiam e descaracterizam o papel dos professores; são 

premissas falsas de uma política ditatorial e o contrato firmado com o BM acaba consolidando 

as medidas neoliberais na educação em Minas. Para Hypólito (2008), ao obter esse 

financiamento para programas e ações, o estado ficou refém das políticas globais, 

submetendo-se a formas de controle cada vez mais dispersas e abrangentes. Guedes (2004) 

diz que a lógica aprofundou o ideário burguês na educação mineira, convenceu 

―consumidores‖ e não mais cidadãos; "ressignificou" algumas categorias como: autonomia, 

descentralização, ―participação‖, e provocou profundas alterações na capacitação no período 

de 1995 a 1998. 

Diante do exposto, percebemos que essa forma de controle acaba reduzindo o papel 

dos professores e a qualidade das suas formações continuadas, pois aumentar oportunidades 

de treinamento não significa que as mesmas terão significado e irão interferir, de forma 

positiva, na prática. A nosso ver, o conceito de qualidade requer que as expectativas dos 

docentes sejam atendidas, portanto, diante da lógica burguesa seria urgente a necessidade de 

repensar a finalidade das políticas globais e suas ingerências. 

Ademais, conforme Fonseca e Oliveira (2009), os resultados do ProQualidade foram 

base para a definição do próximo acordo do MEC com o BM: o Fundo de Desenvolvimento 

da Escola (Fundescola); os autores citam que eram agregadas, ao ProQualidade, três 

programas complementares: o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), o Programa de 

Apoio às Inovações Educacionais (PAIE) e o Projeto de Desenvolvimento e Enriquecimento 

Curricular (PRODEC). Outros programas foram difundidos, conforme Oliveira (2008a): em 

1991, foi lançado o programa de aperfeiçoamento e capacitação, Projeto Chama-Curso de 

Habilitação para o Magistério, dirigido aos professores sem habilitação que atuavam no EF. 

Segundo Santos (2013), era um, 
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[...] curso de habilitação para o magistério das quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental. Projeto esse que apresentava aos professores não 

titulados, que tinham apenas a escolaridade primária (1a a 4a séries) uma 

possibilidade de concluir e se habilitar a nível médio com o Curso de 

Magistério. Como exigência para matrícula, a idade mínima de 18 anos de 

idade e estar na regência de classe de 1a a 4a séries das escolas das redes 

pública estadual e ou municipal de ensino (SANTOS, 2013, p.9). 

 

Conforme Magalhães, Fischer e Pereira (2003), sua metodologia era o ensino à 

distância e presencial, com duração de 24 a 36 meses, e propiciava melhoria da qualificação 

profissional e prosseguimento nos estudos. Foi considerado importante na formação dos 

professores leigos.  

Como dissemos anteriormente, os objetivos desses programas não são condizentes 

com as práticas e necessidades dos professores, mas, para muitos, é a única chance de 

formação que possuem. Por isso, nossa preocupação incessante com a qualidade, com suas 

estruturas, metodologias, aparatos legais e teóricos. 

Em seguimento à capacitação de professores, foi criado, ainda conforme Oliveira 

(2008a), a partir de 1993, por meio de convênios e parcerias com as IES, o Programa 

Emergencial de Licenciatura, destinado à formação em nível superior em diferentes áreas; o 

Programa de Aperfeiçoamento de Professores, direcionado aos professores de Ciências e 

Matemática nas séries finais do EF; os professores de Língua Portuguesa receberam 

treinamento à distância, além do oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu em 

diferentes áreas, via convênios com as IES do estado.  

As análises até aqui esboçadas delineiam como as características do capitalismo 

estavam e ainda estão presentes nas políticas de FC de professores, fortalecendo as ideologias 

neoliberais: ―distribuindo kits‖ para melhoria da educação, com uma falsa argumentação de 

progresso e melhoria do ensino- aprendizagem, cujo pacote veio em forma de fixação de 

metas, exames padronizados, cobrança aos professores, para que resultados fossem 

alcançados. 

As ações de capacitação de professores no âmbito da SEE/MG, entre os anos de 1997 

e 2003, foram destinadas, principalmente, a professores dos anos iniciais do EF. De acordo 

com Guedes (2004), o Programa de Capacitação de Professores (Procap)
30

 foi um dos 

principais, entre 1998 e 2001, e é considerado o maior projeto de formação que aconteceu em 

                                                           
30

 ―[...] capacitar 86.678 docentes do ciclo básico à 4ª série do ensino fundamental nos conteúdos 

básicos de Português, Matemática, Reflexões sobre a prática pedagógica (1997), Ciências, Geografia e 

História (1998)‖ (MINAS GERAIS, 1996).  
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Minas. Segundo Duarte (2004), foi desenvolvido pela SEE/MG, por meio das 

Superintendências Regionais de Ensino (SRE); é uma ação, dentro do ProQualidade, com 

intuito de capacitar professores do primeiro ciclo do EF das escolas estaduais e municipais, 

utilizando as modalidades presenciais e a distância, um programa de formação em serviço. 

Guedes (2004) explicita que o programa foi dividido em duas etapas: a primeira, em 

1998, envolveu Reflexão sobre a Prática Pedagógica (RPP), Português e Matemática; a 

segunda, o Procap Fase Escola Sagarana, ocorreu em 2001, abrangendo Ciências, Geografia e 

História. Duarte (2004) declara que os gastos com o Procap foram de R$ 57 milhões. Ela 

pondera, ainda, que a intenção era que o Programa fosse concluído até 1998, mas tendo sido 

interrompido, voltou em 2001, a partir de pressões dos professores das áreas.  

Duarte (2004) salienta que os professores não foram obrigados a participar e aderiram 

espontaneamente à ação, motivados pela intensa divulgação e sensibilização; pela emissão de 

certificado de Curso de Aperfeiçoamento para os professores-treinandos; pela consideração 

dos resultados obtidos como critério no plano de carreira; pela ajuda de custos aos treinandos 

e aos facilitadores; por ocorrer na escola e ter espaço no calendário. Duarte (2004) faz uma 

crítica importante, e cabe aqui trazê-la: a capacitação em serviço não é ―reciclar‖ os 

professores existentes, para que não seja preciso contratar novos professores, como assim 

indica o BM. 

Já afirmamos que as políticas educacionais brasileiras são marcadas pela submissão à 

orientação dos organismos internacionais, e que Minas seguiu copiosamente a cartilha 

imposta. Se há aspectos positivos, é em relação à grande adesão aos programas, no entanto, a 

questão da qualidade é deixada de lado. Conforme Gentili (1996, p.18): 

 

O objetivo político de democratizar a escola está assim subordinado ao 

reconhecimento de que tal tarefa depende, inexoravelmente, da realização de 

uma profunda reforma administrativa do sistema escolar orientada pela 

necessidade de introduzir mecanismos que regulem a eficiência, a 

produtividade, a eficácia, em suma: a qualidade dos serviços educacionais. 

 

Dessa forma, os professores e outros atores da escola estão subordinados às 

vicissitudes do capitalismo e à lógica da eficiência, já que o Estado, no âmago das relações 

capitalistas, garante a hegemonia da classe burguesa. Se o governo impõe reformas, visa abrir 

espaços e reafirmar a concepção que privilegia a formação para as novas demandas e 

afirmação do poderio de poucos. 

O Procap abrangia todas as escolas públicas de Minas, estaduais e municipais que 

estivessem oferecendo os quatro primeiros anos do EF. Teve como objetivos gerais: 
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Contribuir para a política de redução da repetência e melhoria da 

aprendizagem no ensino fundamental do Estado, mediante intervenção sobre 

a prática de sala de aula dos profissionais de 1ª à 4ª série; •Dar início a um 

processo de mudança de expectativa dos professores e orientando-os para a 

reversão da ―cultura da repetência‖; •Desencadear um processo de 

capacitação complementar permanente para manter o nível de competência 

do corpo docente, a longo prazo; •Avaliar a eficácia da estratégia a ser 

utilizada para desenvolver um programa de educação dessa natureza 

(MINAS GERAIS, 1994b, p.55). 

 

Entendemos que esse programa teve grande envergadura em Minas Gerais. No 

entanto, acompanhou as medidas já postas na sociedade como um todo, as quais não 

consideram a qualidade total como aquela que atende a todos, em diversos espaços, 

respeitando suas culturas, uma escola pública de qualidade e democrática; pelo contrário, a 

qualidade total que advogam é aquela que resulta em competição e desigualdades, econômicas 

ou sociais. 

Desse modo, como Guedes (2004) delineia, os pontos positivos do programa são: 

incorporação de uma postura coletiva; estímulo da criatividade, ao despertar os professores 

para o uso de novas alternativas didáticas, e para o uso de espaços fora de sala e material não 

convencional; entretanto, conforme a autora, essa postura já era adotada por muitas escolas 

antes do programa. Houve ainda a conscientização da necessidade de se lidar melhor com as 

diferenças individuais, de identificar melhor as potencialidades dos alunos. 

Seguindo Guedes (2004), a respeito do Procap, percebemos que, mesmo diante desses 

aspectos positivos, o Programa não atingiu seus objetivos, porque foi implantado com uma 

visão gerencialista, não oportunizando uma formação mais sólida.  A autora conclui que 90% 

dos professores pesquisados disseram não vivenciar, no seu cotidiano, mudanças substanciais. 

As críticas, baseando-nos em Duarte (2004), são resultantes das propostas/materiais didáticos 

terem sido definidas, de modo centralizado, pelas secretarias, sem levantamento junto aos 

professores sobre temas, conteúdos, indo contra aspectos recomendados para uma capacitação 

bem sucedida: atividades a partir das necessidades; perfis e demandas dos docentes; 

valorização da prática e do saber deles.  

A escola precisa ser espaço de provocações, de apoio na FC de professores, propiciar 

momentos de reflexão conjunta e de construção de saberes. O protagonismo dos professores é 

importante, bem como o diálogo com os demais atores da comunidade escolar; oportunidade 

para entender que não estão sós em suas angústias e dificuldades, pois, são construtores da e 
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na escola, aprendem e ensinam cotidianamente, o que contraria a visão gerencialista, que não 

permite tamanha abertura. 

Em relação às questões metodológicas do programa, a lógica de entregar materiais 

elaborados às escolas não é adequada, faz-se necessário momentos de consulta, diálogo e 

construção com base nas discussões sobre as necessidades dos professores. Duarte (2004) 

pondera que o percentual de aprovação do programa foi elevado, sendo registrados poucos 

problemas; salienta, ao mesmo tempo, que é surpreendente como um programa desse bojo, 

que atende a uma grande diversidade de municípios, professores, escolas, utilizando o mesmo 

material didático e poucas horas de treinamento, apresente tão poucas dificuldades. Talvez: ―a 

avaliação pode ter tido um olhar pouco crítico; os instrumentos de avaliação e de 

monitoramento não possibilitaram captar as dificuldades; a SEE/MG realmente descobriu a 

fórmula para uma capacitação em massa bem-sucedida‖ (DUARTE, 2004, p.152).  

Duarte (2004) conclui que os resultados foram pouco aproveitados, são sintéticos, e 

não oferecem, por exemplo, uma descrição dos estudos de caso para indicar o que estava 

ocorrendo nas escolas. Outra limitação é a falta de dados sobre os custos envolvidos nos 

projetos. Além disso, foi avaliado que o material instrucional utilizado precisava ser revisto e 

atualizado. Assim, para Guedes (2004), a avaliação do programa deixou a desejar, pois não 

foram divulgados, de fato, os resultados e os pontos negativos assinalados não foram 

ponderados. A autora, diante dessa conclusão, faz uma crítica: Para quê gastos com uma 

avaliação? Foi algo formal, uma maneira de cumprir a exigência do BM. Duarte (2004) 

concorda com essa crítica, e diz que a análise sobre os resultados foi escassa, os objetivos 

estabelecidos foram ambiciosos e de difícil mensuração, e não podiam ser alcançados apenas 

com capacitação, visto que envolviam mudança de comportamento.  

Por outro lado, Mattos (2000), ao analisar documentos, legislação e relatórios 

referentes aos programas e projetos implementados no período de 1994 a 1998, em Minas 

Gerais, concluiu que eles dimensionam a existência de distintos tipos de projetos em 

decorrência das diferentes necessidades das escolas. Nesse sentido, Magalhães, Fischer e 

Pereira (2003, p.10), em pesquisa realizada, concluíram que um dos programas mais citados 

pelos professores foi o Procap (20% dos 44% dos programas mais citados): 

 

44% dos profissionais da educação citaram programas/projetos de 

capacitação de professores e processos de ensino/aprendizagem como o 

PROCAP, o Acertando o Passo e a Implantação do Sistema de Ciclos como 

sendo os que mais contribuíram para a melhoria da qualidade do ensino 

público mineiro. Entretanto, os outros 56% citaram os seguintes 

programas/projetos: SIMAVE, PROCAD, SIAPE, PAIE, Chama, PRÓ-
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CIÊNCIAS, PCNS em Ação, PRODEC, Colegiado, PRÓMÉDIO, TV 

Escola, Afetivo Sexual, Livro Didático, A Caminho da Cidadania, Bolsa 

Escola, Democratização da Gestão Escolar, Logos II, Avaliação do 

Desempenho e Veredas (MAGALHÃES, FISCHER e PEREIRA, 2003, 

p.10). 
 

Nesse período da tétrade transformadora (Newton Cardoso, Hélio Garcia, Eduardo 

Azeredo e Itamar Franco), a capacitação em MG foi tradicional e em cascata: monitores que 

foram treinados para capacitar facilitadores, que foram treinados para capacitar os 

professores. Essa estratégia é considerada inadequada, conforme Duarte (2004), pois ―que 

esse tipo de treinamento não aprofunda a teoria, não incorpora a prática e não transforma o 

trabalho pedagógico, reduzindo a efetividade da formação, a despeito da energia e do esforço 

despendidos pelas equipes, da boa intenção e dos gastos financeiros realizados‖ (DUARTE, 

2004, p.154). 

Em outra dimensão, definir intenções de formação e planejá-las é tarefa de todos. É 

fundamental a discussão envolvendo os professores, para que se sintam motivados em 

participar para além das ideias, desenvolvendo ações concretas. Devemos entender que não há 

um caminho pronto, pelo contrário, ele precisa ser construído a partir de uma base  de 

sustentação que inclua: financiamento, valorização dos professores, políticas públicas de 

Estado contínuas e partam dos erros para replanejar sem perder o foco. 

Sobre essa questão, são relevantes as reflexões de Vasconcelos (2003), ao trazer que a 

tônica dos projetos tem sido a descentralização das ações e a utilização da educação 

continuada em serviço, na combinação ensino presencial e não presencial. O programa, para a 

autora, foi uma tentativa de dar continuidade ao processo de superação de cursos de 

aperfeiçoamento de curta duração, para construção de "uma escola com a cara de minas". 

A ideia inicial, nesse ponto, foi trazer à tona alguns programas e planos de FC 

professores em Minas Gerais, durante os governos de Newton Cardoso, Hélio Garcia, 

Eduardo Azeredo e Itamar Franco, interfaceando com as orientações dos organismos 

multinacionais. Diante da análise teórica sobre esses governos, entendemos que o trabalho 

docente durante esses anos confluiu para uma nova ambivalência, o requerimento de uma 

melhor formação para atender as demandas do mercado e das imposições dos órgãos 

internacionais, principalmente do BM, pois os investimentos exigiam resultados.  

Na sequência, o governo de Itamar Franco (1999-2002), inicialmente, se colocou na 

oposição ao governo central; contudo, manteve a reforma neoliberal mineira, por meio do 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMID), e enfatizou que o seu projeto de 

governo apresentava ―[...] outro rumo aos mineiros, que não aquele que vimos trilhando há 
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mais de uma década, em especial durante os anos mais recentes‖ (MINAS GERAIS, 1999, 

p.6).  

Desse modo, o governo aprofundou a reforma já em curso, conforme Oliveira (2008a), 

apoiado no discurso de transformação social, dando ênfase à formação de um grande número 

de professores para garantir a difusão, na escola, das novas formas de ser, agir e pensar. 

Assim, convalida a submissão das políticas mineiras às exigências dos organismos 

internacionais, preservando os aspectos fundamentais da reforma, com inclusão dos mesmos 

organismos financiadores, como o BM. A SEE/MG passou a privilegiar as parcerias entre as 

escolas públicas e empresas privadas, financiamento privado, programas de voluntariado, 

programas focalizados, como a Bolsa Familiar para Educação (Bolsa/Escola). 

Em consonância com o PMID, Oliveira (2008a) fala sobre a Escola Sagarana – 

Educação para a Vida com Dignidade e Esperança (1999-2002) que também anunciou sua 

oposição aos programas anteriores, e tinha como foco: garantia do acesso e permanência do 

aluno na escola; construção do projeto político-pedagógico com qualidade para todos; 

autonomia e gestão democrática da escola; valorização dos profissionais da educação e 

ampliação da relação escola/comunidade. Entretanto, assumiu como ―pilares da educação‖ 

(DELORS, 1998), como referência para a organização curricular, as habilidades e 

competências necessárias ao mundo moderno: 

 

A Escola Sagarana, como conjunto de princípios, estratégias, planos, define 

o compromisso de Minas Gerais com a Educação. É proposta aberta e 

democrática, como sempre, permeável à participação e à contribuição de 

toda a sociedade, num processo permanente e dinâmico. Essa é a verdadeira 

construção da nossa soberania e o caminho para plantá-la, definitivamente, 

no coração e na consciência dos mineiros de hoje e do futuro (MINAS 

GERAIS, 2001, p.37). 

 

O objetivo da Escola Sagarana (MINAS GERAIS, 2001, p.38) é ―promover a 

estruturação e a articulação entre programas e projetos setoriais da Secretaria da Educação e 

de outros órgãos do governo estadual, visando ações que possam refletir e viabilizar as 

estratégias, diretrizes e metas da política educacional de Minas Gerais‖. Para tanto, a 

valorização dos professores e a formação docente eram condições estratégicas. 

Percebemos, assim, que o projeto mineiro teve, como base, as diretrizes da 

Conferência de Jomtien, uma vez que a palavra de ordem foi atingir as metas, responder às 

demandas, à mercantilização da educação, e a falsa autonomia. Infelizmente, números, 

resultados e gastos elevados, não demonstram a qualidade do serviço oferecido. 
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Além do que já apresentamos, é proeminente reafirmar que outros programas 

estratégicos foram implementados pelo governo Itamar, com o objetivo de atingir o máximo 

de professores e escolas; dentre eles, o Sistema de Avaliação da Educação Pública 

(SIMAVE), o Programa de Avaliação da Educação Básica (Proeb); e o Bolsa Escola. Muitos 

deles foram permanentes, e os mais importantes, para formação de professores: 

 

[...] Programa de Capacitação de Recursos Humanos (Ampliar oportunidades 

de avanço e desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores em 

educação; permitir aumento constante da eficiência profissional e 

tecnológica no desempenho das tarefas na Secretaria da Educação; permitir a 

continuidade e o aprofundamento das ações da secretaria e prestação de 

serviços educacionais em Minas Gerais); Programa de Valorização do 

Magistério (valorizar a carreira e os profissionais do magistério, especialistas 

e pessoal administrativo em serviço na Secretaria da Educação visando a 

melhoria da qualidade do ensino); Programa de Capacitação de Dirigentes 

(Melhoria da qualidade da gestão administrativa, financeira e pedagógica do 

Sistema Mineiro de Educação e das escolas públicas, aperfeiçoamento da 

gestão democrática, melhoria da qualidade do ensino); Programa de 

Capacitação de Professores (Melhorar a qualidade do ensino, mediante 

aperfeiçoamento de professores e pedagogos, e a valorização dos 

profissionais da educação; melhorar os padrões de sucesso escolar; combater 

a repetência e a evasão); Programa de Formação Continuada de Professores 

(Estimular e promover a FC de professores visando a melhoria da qualidade 

do ensino, valorização e progressão dos profissionais do Magistério) [...] 

(MINAS GERAIS, 2001, p.71-90).  
 

Com base nas leituras e reflexões a respeito da temática, e, inclusive, em dados 

trazidos pelos autores, trabalhamos na perspectiva de que, no lugar de uma formação mais 

emancipatória, significativa, vivenciamos uma FC como tarefismo, ou seja: a FC, por um viés 

crítico, é substituída por uma formação técnica, visto que a cartilha neoliberal a tem 

subordinado aos interesses do mercado.  

Como efetivar mudanças, nos contextos das formações continuadas, se a ideologia é 

dissimulada sobre princípios de competividade e mérito. Reduz-se dramaticamente a 

qualidade da FC em troca de elevados números para se obter melhores estatísticas. 

A interface dos programas mineiros frente às exigências dos organismos internacionais 

é muito evidente, segundo Oliveira (2008a); os recursos oriundos do BM destinados à última 

etapa do ProQualidade foram utilizados, em 1999, nos programas de capacitação de 

professores e dirigentes reorientados a partir dos princípios da Escola Sagarana. A SEE/MG 

deu continuidade ao Procap nas áreas de Geografia, História e Ciências; e ao Procad, 

capacitando, segundo dados da Escola Sagarana, ―10.584 professores em 1999 e 105.178 em 

2002, além de mais de 6000 dirigentes‖ (OLIVEIRA, 2008a, p.209). 
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Conforme Oliveira (2008a), a intenção era construir uma ação conjunta entre ensino 

superior e educação básica em MG; assim, a SEE constituiu parcerias para propiciar uma 

―gestão consorciada‖ em 1999, e realizou um Seminário intitulado ―Travessia para o Futuro‖, 

elaborando, com as IES, uma agenda de consórcio em que foram desenvolvidos vários 

projetos e programas. Entendemos que, diante deste cenário, como mencionado inicialmente, 

que o governo Itamar seguiu a mesma orientação dos governos anteriores com base nas 

determinações dos organismos internacionais. 

Concordamos com Mészaros (2015): a tarefa de superar o modo pelo qual o capital 

controla a ordem sociorreprodutiva é prolongada e penosa, mas é necessária. A regência do 

estado capitalista tem buscado conformar os docentes a aceitarem sem resistência as reformas 

educacionais. As estratégias são as barganhas como meio de garantir as adesões: folgas, 

ajudas orçamentárias e certificados. Questões como qualidade do conteúdo discutido, 

formadores com conhecimento da realidade dos professores, relação comunidade e 

universidade, teoria e prática e outros aspectos do cotidiano escolar que impactam diretamente 

no processo de ensino e aprendizagem, são deixadas de lado. 

Seguindo esta linha de pensamento cabe destacar o Plano Decenal de Educação de 

Minas Gerais, 2003-2012, elaborado em dezembro de 2002, importantíssimo para a proposta 

educacional mineira nos marcos da nova sociabilidade do capital. Algumas diretrizes do Plano 

foram estratégicas, conforme o Plano Decenal, dentre elas: 

 

[...] a rediscussão dos cursos de formação inicial de professores e pedagogos, 

na referência dos paradigmas norteadores da proposta político-pedagógica 

do Estado de Minas Gerais; a formação não se esgotará com a escolaridade 

formal, para o que deve ser construído um sistema permanente de formação, 

que se articule com as redes estadual, municipal e particular e seja integrado 

pelos Centros de Referência do Professor de Belo Horizonte; a FC ocorrerá 

preferencialmente em serviço e será concebido e elaborado pelas IES 

estaduais no quadro da gestão consorciada da educação básica; a prioridade 

da formação em serviço não exclui a possibilidade de afastamento dos 

profissionais para a realização de cursos de pós-graduação; a educação a 

distância será intensamente utilizada na FC; a valorização dos profissionais 

relaciona-se com a avaliação do seu desempenho; haverá garantia de 

formação em nível superior a todos os profissionais da educação básica 

(MINAS GERAIS, 2002, p.75-76). 

 

No trecho em evidência, percebemos uma nova configuração da FC que deveria 

ocorrer preferencialmente em serviço, utilizando a EAD como eixo principal, abrindo um 

novo viés às propostas oferecidas e, o que era escasso em qualidade, agora se torna ainda mais 

disperso. A descontinuidade de iniciativas sólidas, a burocratização, a separação teoria e 
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prática, os salários baixos, os ares de competência, a fragmentação e a precarização, tornam-

se ainda mais incidentes. 

A iniciativa de formação de professores de maior visibilidade e importância desse 

governo ocorreu a partir de 2001 quando ele apresentou o ―Projeto Veredas – Formação 

Superior de Professores‖. Itamar Franco propôs o projeto em um esforço vasto de formar os 

professores em MG, e o Programa teve continuidade durante a gestão de Aécio Neves (2003-

2006; 2007-2010), que também aprofundou a reforma em curso por meio do projeto 

governamental ―Choque de Gestão‖ (CG) (que delinearemos à frente), projeto que implicou 

em grandes impactos, cortes e ampliações.  

Chama-nos a atenção o Projeto Veredas. Mesmo sendo o seu foco a formação inicial, 

em nível de graduação, se configurou como continuidade dos estudos para aqueles que eram 

habilitados em curso de normalista, nível médio. De acordo com Vasconcelos (2003), ele 

contou com a participação de 18 universidades federais, estaduais e privadas, para habilitação 

superior de professores, por meio das metodologias da EAD, e vigorou de 2001 a 2005, 

atendendo a uma das prioridades do governo mineiro: a de garantir escola pública de boa 

qualidade para todos.  

Para Abreu (2006), é um curso de FC em serviço à distância em nível superior para 

professores das séries iniciais da Rede Municipal e Estadual de MG. As 18 instituições de 

nível superior que participaram, denominadas Agências Formadoras (Afor), disponibilizaram 

seus professores para a tutoria; cada uma era responsável, em média, por 600 alunos. O curso 

foi estruturado em sete módulos e as atividades de ensino-aprendizagem tinham 3.200 horas, 

com 16 semanas de duração cada.  

Sobre as produções a respeito do Veredas, destacamos ainda Abreu (2006), que traz, 

em seu texto, algumas características/vantagens do programa, segundo dados da SEE/MG: 

equalizar as oportunidades para todos os docentes de Minas Gerais fazerem um curso de 

formação de professores; associação da experiência acadêmica das universidades e IES nas 

atividades presenciais, em cada módulo, e melhoria da qualidade do EF. Seus objetivos foram 

quatro, prioritariamente: i) habilitar os professores das Redes Públicas de Educação de MG, 

de acordo com a legislação vigente; ii) elevar o nível de competência profissional dos 

docentes em exercício; iii) contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos alunos das 

Redes Públicas nos anos iniciais da EF; iv) valorizar a qualificação docente.   

Conforme Magalhães (2005), o Projeto foi considerado solução para atender ao grande 

número de professores que necessitavam de formação superior (art. 62 LDB 9.394/96) e 

qualificação em serviço. De acordo com dados oficiais, Magalhães (2005) afirma que havia, 
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em Minas, no ano 2000, 60 mil professores em exercício, na rede pública, sem habilitação em 

nível superior. Desses, 18 mil estavam em escolas estaduais e 42 mil em municipais; por isso, 

a EAD foi considerada estratégica.  

Trouxemos, no capítulo anterior, os dados apresentados do Qedu (BRASIL, 2016d) 

para saber qual o nível de escolaridade (até a graduação) de professores do 5º ano que 

participaram da Prova Brasil, em 2011, de todas as escolas municipais, federais e estaduais; 

51% (50.262) tinham formação superior em Pedagogia, 11 % (11.203), em Ensino Médio- 

magistério e outras porcentagens, sendo que 0 % possuía menos que o Ensino Médio (antigo 

2ºgrau). No mesmo site, quando feito refinamento para Minas Gerais, a taxa de professores, 

com formação superior em Pedagogia, é de 39% (4.673) e, com magistério, 6% (724); no 

estado, a segunda maior taxa é de 30% (3.627) com Ensino Superior – escola normal superior. 

Esse é um exemplo de como as políticas andam a passo lento no Brasil, pois, mesmo 

diante de tantas soluções dadas, os dados são assustadores. De acordo com nossas convicções, 

utilizar a EAD como estratégia única para a FC de professores nesses espaços significa 

reduzi-la à qualificação em massa, à formação acrítica, à lógica que alinha a escola e todos e 

profissionais à do mercado.  

O discurso das elites e a perspectiva real dos professores, nessa conjuntura, não 

condizem, pois o capitalismo define a FC necessária com o mínimo de investimento, tempo, 

certificação e qualidade. Como é possível o mínimo garantir uma formação de máxima 

qualidade, crítica e reflexiva?  

A esse respeito, Magalhães (2005) publiciza a opinião das professoras sobre o Projeto: 

elas dizem que foi um momento de enorme satisfação, em que viram realizar um antigo sonho 

de cursar a faculdade. Elas apontam muitos desafios encarados, como o escasso tempo para o 

estudo, mas, salientam que a escolha do projeto não foi a necessidade de formação para a 

permanência no cargo, pois escolheram a profissão e o desejo de se aprimorar nela, e por isso, 

participaram de outros cursos de FC, recorreram a colegas mais experientes e buscaram 

leituras de autores.  

Nos relatos, percebeu-se, ainda, conforme Magalhães (2005), que todas as professoras 

apontam a importância do acesso ao conhecimento disponibilizado para mudanças na prática, 

aumento da autoestima, realização do sonho de estudar em uma faculdade e se tornar mais 

gente, com crescimento profissional. 

Para Oliveira (2008b), por ser à distância, o Programa reduziu enormemente a 

vivência e as possibilidades de os professores cursistas se engajarem em atividades que 

formam o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Esses pequenos exemplos nos mostram as 
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estratégias de convencimento utilizadas ao longo dos anos de 1990 e 2000, na direção da 

aceitação das reformas neoliberais na educação e na sociedade, e como essa direção ético-

política se difundiu e tornou cada vez mais hegemônica.  

Pelas discussões, percebemos que os organismos internacionais orientaram o 

reordenamento do estado de Minas e a educação tornou-se estratégica. Aos programas de FC, 

foram atribuídos papéis de formação para um novo professor, competente, agente das 

mudanças e preparado para atender o mercado de trabalho. Aos professores, restou, tão 

somente, ajustar-se às concepções mercantilistas, cada vez mais presentes em sua formação. 

Concepções embasadas nos quatro pilares da educação (DELORS, 2003), dadas as 

transformações econômicas e políticas engendradas a partir dos anos 1990 no Brasil, 

influenciadas pelas ingerências internacionais e que incorreram na promulgação da LDB 

(9.394/96), eivada de princípios dessa natureza e firmada no discurso do desenvolvimento e 

melhoria da educação brasileira, cuja intenção se articula com a política planetária: educação 

para todos e oportunidade às pessoas de uma determinada formação escolar.  

 

 

2.2 O ―choque de gestão‖ de Aécio Neves e as demais governabilidades de Minas Gerais 

 

 

A governabilidade de Aécio Neves (2003-2006; 2007-2010), Antônio Anastásia 

(2010-2011, 2011-2014), Alberto Pinto Coelho Júnior (2014-2015) e Fernando Damata 

Pimentel (2015-atual) serão aqui discutidas. É perceptível, por meio das leituras elencadas na 

pesquisa até agora, que o governo Aécio convalida e reforça as medidas modernizadoras das 

reformas em curso desde os anos 90, no estado de Minas Gerais.  

As recorrentes mudanças neste governo são derivadas do déficit de aproximadamente 

R$ 2,4 bilhões, em 2003, segundo Queiroz e Ckagnazaroff (2010), e, por isso, foi 

implementado o ―Choque de Gestão‖ (CG) de cunho gerencial, que priorizou a construção de 

uma única agenda que levasse em consideração os parâmetros econômicos e fiscais, e as 

questões sociais, dentre eles a educação.  

Dentre as medidas, elaborou-se o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI), que consolidava uma série de medidas que deveriam ser tomadas a longo prazo, 

estabelecendo o ano de 2020 como horizonte. Para estruturar suas ações e iniciativas, o 

governo sistematizou três opções estratégicas: ―promover o desenvolvimento econômico e 

social em bases sustentáveis; reorganizar e modernizar a administração pública estadual; e 
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recuperar o vigor político de Minas Gerais‖ (MINAS GERAIS, 2003, p.84). Para tanto, 

primeiramente, se comprometeu a viabilizar um novo modelo de desenvolvimento que 

priorizasse o capital humano, fomentasse o desenvolvimento econômico, reduzisse os 

desequilíbrios regionais, garantisse a segurança à população e a reorganização do Estado, 

promovendo um ―Choque de Gestão‖ para a recuperação do seu vigor político. 

Para a implementação do PMDI (MINAS GERAIS, 2003), onze pontos foram 

fundamentais para a educação, expressando os programas a serem desenvolvidos (alguns já 

estavam em andamento) e, dentre eles, a capacitação continuada dos docentes. O emblema ―O 

desafio da qualidade‖, conforme Oliveira (2008a), trazia a ideia de que era preciso ter 

horizontes bem definidos, propostas claras e disposição para implementá-las; portanto, em 

relação à formação de professores, foram mantidos programas como o projeto Veredas, o 

Programa de Formação de Dirigentes Escolares.  

Em 2004, foi criado outro projeto de destaque, a Escola Referência, com o objetivo de 

resgatar a ―excelência e a qualidade‖ da educação no Estado. Foram selecionadas as melhores 

e mais reconhecidas escolas de municípios com mais de 30 mil habitantes, que receberam 

investimentos para melhorias na infraestrutura, aquisição de equipamentos, bibliotecas, 

laboratórios de física e química e para a capacitação dos diretores, vice-diretores, professores 

e especialistas, cujo objetivo foi a troca de experiências e a busca de soluções conjuntas.  

A respeito desse projeto e de outros, enfrentamos, em nossas escolas, idas e vindas de 

ações e investimentos que afetam a FC de professores e, ao mesmo tempo, reforçam 

estratégias para a manutenção do capitalismo. Exige-se do professor uma gama de 

responsabilidades, e, no entanto, não há retorno em salários dignos e em nenhum outro tipo de 

valorização. A ideia deste projeto era melhorar a qualidade do ensino sem onerar o estado, 

instituir modelos e transferir para os indivíduos o que seria responsabilidade estatal; essa é 

uma visão estritamente neoliberalista. 

Segundo Figueiredo e Lopes (2009), nas Escolas-Referência, aprofundaram-se as 

discussões sobre as Novas Propostas Curriculares e 

 

O que está por trás do discurso ideológico do governo mineiro é um 

programa de formação docente com um modelo de educação neoliberal em 

que o professor deve ser subordinado à necessidade da realização de 

reformas educativas pautadas pela adoção de mecanismos reguladores de 

―eficiência, eficácia e produtividade‖, garantindo ―qualidade nos serviços 

educacionais‖ (REZENDE, ISOBE, 2011, p.81-82). 
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Apreendemos, assim, que o sucateamento da FC de professores é resultado do discurso 

ideológico do governo que domina, conforma e manipula os sujeitos, dificultando ações 

emancipatórias de formação. O que prevalece é a impregnação da noção do saber-fazer a 

qualquer custo, pois as cobranças chegam à escola a todo o momento. A verticalização do 

processo impõe o silêncio como resposta e cria um abismo entre as demandas dos professores 

e o que se propõe, pois o que se quer formar já havia sido conformado. 

Outro contribuinte, desse projeto, é o Centro de Referência Virtual do Professor 

(CRV), da SEE/MG, criado como suporte no processo de FC. Conforme Silva e Machado 

(2009), a concepção do portal educacional é a de uma ferramenta pedagógica e agente indutor 

do trabalho docente colaborativo e do desenvolvimento local:  

 

O CENTRO DE REFERÊNCIA VIRTUAL DO PROFESSOR - CRV é um 

portal educacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. 

Esse portal oferece recursos de apoio ao professor para o planejamento, 

execução e avaliação das suas atividades de ensino na Educação Básica. O 

CRV oferece informações contextualizadas sobre conteúdos e métodos de 

ensino das disciplinas da Educação Básica, assim como ferramentas para a 

troca de experiências pedagógicas e trabalho colaborativo através do Fórum 

de Discussão e do Sistema de Troca de Recursos Educacionais (STR). O 

CRV favorece a FC do educador ampliando a sua capacidade de utilização 

das novas tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino 

e aprendizagem [...] (MINAS GERAIS, 2016f).  

 

Sentimos a necessidade de compreender se os professores têm utilizado os recursos 

disponíveis no CRV para auxiliá-los nas atividades em sala de aula, pois muitos ainda 

desconhecem as possibilidades desse processo. Embora vivenciemos o apogeu das TIC‘s, na 

formação, e as ferramentas da EAD são indispensáveis, dadas as condições materiais que os 

professores vivem hoje no país, nem todos têm formação necessária para o uso das novas 

demandas.  

Trazemos, aqui, como exemplificação, os dados Qedu (BRASIL, 2016d), de que 34% 

das professoras de 5º ano, do Brasil, disseram realizar outra atividade que contribui para sua 

renda pessoal, na área da educação; em Minas Gerais, 48% realizam outra atividade na área 

da educação; 6%, fora da educação, e 46% não realizam outra atividade. Como buscar uma 

FC, se o professor precisa atuar com dobra de turno, e se, de acordo com o Qedu, ganha 

salário, em Minas, de R$ 1090,01 a R$ 1.362,50 – de 02 salários mínimos até 2,5 salários 

mínimos (33% dos professores) – ou de R$ 817,51 a R$ 1090,00 – um salário mínimo e meio 

até 02 salários mínimos (21% dos profissionais)!? 
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De acordo com Oliveira (2008a), a existência desses programas se deu por meio de 

parcerias com entidades públicas (conexão para a internet por meio do Programa Gesac, do 

Ministério das Comunicações) e privadas, como o grupo Syst. Essa empresa, a partir de 2005, 

buscou fortalecer o programa Escolas em Rede, além de implantar o projeto ―Computador do 

Professor‖. Percebemos, aqui, também, o viés da privatização dentro do Choque de Gestão. 

Criado em 2004, o programa Escolas em Rede visava combater a exclusão digital. 

Para tanto, objetivava instalar laboratórios de informática e acesso à internet em todas as 

escolas da rede estadual, melhorando, assim, a qualidade do ensino público e a preparação do 

aluno do Ensino Médio para o mercado de trabalho; exerceu importante contribuição para a 

capacitação e a preparação dos professores por meio do CRV. Conforme Silva e Machado 

(2009), a política educacional implementada pela SEE/ MG visava implantar o Projeto 

Escolas em Rede, gradativamente, até atingir todas as 3.920 escolas estaduais:  

   

O CRV, com seus objetivos e princípios, configura uma iniciativa 

promissora tanto quanto desafiadora para a gestão e a governança 

educacional e, mais especificamente, para a gestão e a governança dos 

portais educacionais por requerer quebra de paradigmas, mudança de postura 

e intenso envolvimento e participação de todos os atores envolvidos nos 

processos educativos extra e intraescolares em prol da constituição de uma 

cultura de trabalho colaborativo que fomente e potencialize uma formação 

docente continuada também comprometida com a dinâmica do 

desenvolvimento local (SILVA e MACHADO, 2009, p.8). 

 

Segundo o Relatório Circunstanciado Projeto Escolas em Rede (MINAS GERAIS, 

2010, p.4), a SEE, desde 2004, vem empenhando esforços no Projeto Escolas em Rede, que 

propicia às escolas do sistema estadual condições de atuação de forma articulada e 

cooperativa, por meio da ―cultura do trabalho em rede e da incorporação de novas tecnologias 

da informação às suas atividades educativas e administrativas [...]‖. Seu objetivo é: 

 

efetivar a mudança de cultura nas Escolas Estaduais de Minas Gerais 

fazendo com que as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC sejam 

incorporadas ao trabalho educativo e a comunidade escolar desenvolva um 

trabalho em rede. O Projeto busca alcançar seu objetivo no sentido de inserir 

as escolas estaduais na denominada sociedade da informação, pois a cada dia 

aumentam os exemplos de professores estaduais que utilizam os 

computadores para proporem novos métodos didáticos e lecionarem aulas 

criativas e cativantes. A capacitação de professores e alunos para utilização 

do computador engloba, por exemplo, maior número de pessoas a cada ano, 

corrigindo distorções causadas pela falta de acesso à tecnologia. Os 

equipamentos de informática caminham para se tornar instrumento básico no 

processo de aprendizagem e na administração escolar (MINAS GERAIS, 

2010, p.6). 
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Conforme o texto (MINAS GERAIS, 2010, p.7), a implementação do Projeto é de 

responsabilidade da Diretoria de Tecnologias Aplicadas à Educação/DTAE/STE/SI, e tem 

permitido ―o acesso a informação e comunicação e vem reforçando o compromisso de 

garantia da qualidade na educação‖. Por essas colocações, percebemos que, durante o governo 

em evidência, o incentivo às parcerias público-privadas foi intenso, haja vista que deixou a 

cargo de empresas multinacionais a preparação de programas educacionais e a formação de 

professores por meio da utilização das TIC‘s.  

A interface presente nesses projetos é a mesma de outras políticas públicas que sofrem 

norteamento das políticas dos organismos internacionais: nelas, professores e alunos são 

tratados como meros aplicadores de técnicas, das quais não são autores. No compósito das 

reformas educacionais ocorridas entre 1991 e 2007, cujo slogan foi o de elevação de 

qualidade/eficiência, do sistema educacional, mais uma vez, houve adequação da educação às 

demandas do capital, pois o contexto era predominantemente das vozes dos organismos 

internacionais. 

Diante do exposto, percebemos que as políticas educacionais, por vezes, acompanham 

os padrões de governo, com contínuas idas e vindas, sem concretização. Conforme Saviani 

(2014), o significado da política educacional brasileira tem sido formado pelos seguintes 

aspectos: filantropia (Estado mínimo), protelação (adiamento constante do enfrentamento dos 

problemas), fragmentação (inúmeras medidas que se sucedem e se justapõem, sem 

continuidade) e improvisação (para cada ponto uma lei, decreto, sem atender às necessidades 

e sua justaposição a outras medidas). Percebemos, assim, que não se tem continuidade das 

propostas; entra e sai governo, tudo muda e nada se concretiza. 

Na esteira deste pensamento, observamos que a preocupação tem sido apenas com 

números e formar muitos professores, qualificá-los para atender as diversas demandas, pois 

seu trabalho será avaliado pelas políticas reguladoras. Por isso, o sistema educacional 

brasileiro tem feito altos investimentos na EAD, por meio de políticas governamentais que 

visam, sobretudo, fomentar a formação dos professores, pois a veem como saída para as 

inúmeras falhas e enormes quantidades de profissionais da educação sem formação específica. 

Outro programa que objetivou melhorar a educação mineira foi a Escola de Formação 

e Desenvolvimento Profissional de Educadores (MAGISTRA),
31

 da SEE/MG, por meio da 

Lei n.180, de 20 de janeiro de 2011, no governo Anastásia. A MAGISTRA: 

                                                           
31

 ―O nome fantasia MAGISTRA, no feminino, pode ser associado à denominação de uma escola, 

tanto por ser este também um substantivo feminino como pela condição do gênero fundamental do 
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[...] Tem como objetivo promover a formação e a capacitação de educadores, 

de gestores e demais profissionais da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), nas diversas áreas do conhecimento e em gestão pública e 

pedagógica. Além disso, visa ao fortalecimento da capacidade de 

implementação de políticas públicas de educação. Sua proposta de formação 

e de desenvolvimento profissional se estabelece na perspectiva de reafirmar 

a interface educação/sociedade e vinculando-a aos conceitos de diálogo, 

integração, articulação, convergência, experimentação e inovação (MINAS 

GERAIS, 2016c). 
 

Segundo Dalben, Viana e Borges (2013), a MAGISTRA oferece um conjunto de 

programas capazes de atender às necessidades dos educadores, essas atividades são criadas 

para as escolas
32

 públicas de educação básica do Estado. As ações da MAGISTRA são: 

Conhecimento; Identidade Profissional; Didática ou o Como Educar; Trabalho em Equipe e 

Compromisso Social. Tais são concretizadas por meio de ações estruturantes: a primeira ação 

estruturante é o programa Espaços Escolares do Conhecimento, que pretende trazer o 

educador da rede pública para vivenciar experiências únicas culturais e acadêmicas. Outra 

ação estruturante da MAGISTRA é a Rede Mineira de Formação de Educadores, de acordo 

com (DALBEN; VIANNA; BORGES, 2013). É composta por universidades e instituições
33

 

que oferecem ensino superior, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, credenciadas 

por um decreto específico do governo que são o pano de fundo das ações, em uma política de 

FC que atinja todo o público.  

Evidenciamos, também, outra ação estruturante de grande envergadura, o Congresso 

anual de práticas. Rodrigues (2014) explicita que o Congresso de Práticas Educacionais 

(Congresso de Boas Práticas) tem por objetivo ―reunir trabalhos que relatam as experiências e 

as ações dos educadores mineiros que acontecem e se destacam no interior das escolas‖. É 

                                                                                                                                                                                     
magistério no Brasil, que se compõe de um contingente predominantemente feminino. Associa-se, 

ainda, a essa ideia a figura de referência materna que indica a ordem e a regra na formação da 

personalidade do ser humano. A ordem, no que se refere à escola, consolida-se na fraternidade e na 

colaboração, sendo que cada educador é um membro do coletivo. Por sua vez, esse coletivo se amplia 

permanentemente pela adesão a uma ideia e se constitui em um processo contínuo. Assim, a ordem 

oferece um caminho, um mapa possível para se seguir em frente. A regra, contudo, ensina e transmite 

um magistério. Identifica possibilidades de um caminho. Ensina como proceder em diferentes 

caminhos‖ (MINAS GERAIS, 2016c). 
32

 ―A Rede Estadual de Educação de Minas Gerais é uma das maiores do Brasil, constituída por 3.777 

escolas estaduais (2011) e mais de 160 mil educadores. Associa-se a ela o conjunto de profissionais da 

rede municipal de educação dos 853 municípios mineiros, que também serão integrados a essa 

proposta. Em geral, as iniciativas de formação e de capacitação de profissionais da educação se 

pautam pela atuação com grupos representativos de docentes, com vistas a que se transformem, ao 

retornar para seus logradouros, em agentes multiplicadores em sua escola‖ (MINAS GERAIS, 2016c). 
33

 Conforme Rodrigues (2014), em agosto de 2011, foi encerrado o processo de credenciamento das 

instituições, sendo selecionadas 19 entre as 32 IES de diversas regiões. 
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selecionada uma temática e os trabalhos exitosos são selecionados pela SRE e a MAGISTRA 

faz a seleção final. Desse modo, os profissionais escolhidos, organizam uma apresentação 

para socializar sua experiência por meio de pôsteres, comunicação oral, palestras, atividades 

culturais, em seguida o evento é divulgado nas mídias. 

Cabe, ainda, citar a Plataforma virtual de aprendizagem, outra ação estruturante da 

MAGISTRA. É um espaço para fornecer diversas alternativas de formação, cursos, fóruns de 

discussão, espaços de consulta, e outros espaços de interação livre e informação; nela, o 

educador tem acesso livre, sem custos, e pode interagir com os materiais disponíveis e com o 

pessoal de suporte técnico para adesão aos processos de formação. É uma ferramenta para a 

realização de cursos no Programa de Oferta Livre de Cursos, e se articula ao conjunto de 

outros setores da instituição, especialmente ao CRV, segundo Dalben, Vianna e Borges 

(2013). 

O Programa Oferta Livre de Cursos, ação estruturante da MAGISTRA, disponível na 

Plataforma Virtual de Aprendizagem. São cursos de 30 horas à distância (essa duração 

facilitaria a realização, com apenas 5 horas semanais, no prazo de um mês e meio, o educador 

tem seu certificado), proporcionados por instituições credenciadas
34

.  

Na Rede de bibliotecas, a ação estruturante da MAGISTRA investe na constituição de 

uma Rede Social de Professores em uso de Biblioteca por meio da capacitação dos 

profissionais que ocupam a gestão desses espaços. Outra ação estruturante é o Laboratório de 

produção de materiais didáticos (DALBEN; VIANNA; BORGES, 2013), um espaço de 

criação e produção de materiais e atividades para dar suporte técnico e acadêmico às 

diferentes ações da MAGISTRA. É composto por ―estudantes, estagiários de graduação, de 

diferentes cursos, que são desafiados a descobrir, criar atividades, jogos e outras ações que 

visem à aprendizagem dos diferentes conteúdos da Educação Básica‖ (DALBEN, VIANNA e 

BORGES, 2013, p.46). Participam, ainda, dos diferentes setores da MAGISTRA.  

                                                           
34

  Os cursos ofertados foram: ―Curso introdutório sobre a Plataforma Moodle‖; ―Gestão Integrada da 

Escola‖; ―Elaboração de Projetos‖; ―Tecnologias da Informação e Comunicação na Sala de Aula‖; 

―Psicologia na Escola: um olhar prático para o cotidiano escolar‖; e ―Matemática na Sala de Aula: 

teorias e práticas‖.  Foram abertas, no segundo semestre de 2012, mais uma série de cursos, 

totalizando 20 turmas, com 650 educadores inscritos. Além dos cursos citados anteriormente, segundo 

o site da Magistra, foram ofertados alguns outros: ―A calculadora como ferramenta pedagógica no 

ensino de matemática‖; ―Geometria por meio de atividades interacionais‖; ―Leitura e Avaliação‖; 

―Didática e Tecnologias da Informação e Comunicação‖; ―Letramento Digital para a Docência‖; 

―Educação em Direitos Humanos Fundamentais‖; ―Pesquisa como ensino‖; ―Relação Família Escola‖; 

―Apresentação do software Prezi e do conteúdo que deve haver em uma apresentação‖; ―As redes 

sociais como recurso pedagógico‖; ―Rádio Educativo‖; e ―Literatura infantil em 3 tempos: descobrir 

livros, ler e/ou contar histórias nas salas de aula‖ (RODRIGUES, 2014, p.52).   
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Outra ação da MAGISTRA são as rodas de conversa, que objetivam, segundo Dalben, 

Vianna e Borges (2013), atualizar os profissionais da educação sobre as pesquisas e estudos 

que vêm sendo realizados sobre os diferentes temas da área da educação presencial 

(seminários temáticos com a participação de pesquisadores para o debate em interação direta 

com educadores)
35

 e à distância.  

Diante do exposto, a pergunta latente é se os sujeitos da nossa pesquisa fazem os 

cursos ofertados no MAGISTRA por puro tarefismo ou como uma ação significativa. Pode-se 

pensar que as políticas públicas necessitam dialogar com as demandas e necessidades reais 

dos professores, entretanto, as exigências quantitativas à quais nos submetemos, advindas de 

outras concepções atreladas aos interesses da política mundial de desenvolvimento, fazem 

com que a FC em serviço, nas vitrines escolares, se torne uma reciclagem, uma repaginada do 

professorado, a exemplo de professores atualizados, afinados com as temáticas mais atuais, 

inclusive, àquelas seguidas pelo modismo. 

A Mobilidade do Profissional da Educação é uma ação estruturante que consiste em 

selecionar aproximadamente 100 escolas de referência que se destacam em alguma área para 

receber educadores de outras unidades, normalmente em uma semana, permitindo trocas de 

experiências entre a instituição visitada e o visitante, possibilitando, ao final, a elaboração de 

um relatório sobre experiências e aprendizados. Essa ação não se efetivou, ―particularmente 

no que se refere à criação de comunidades de prática‖ (RODRIGUES, 2014, p.56). 

A esse respeito, ressaltamos que, diante da infiltração das ideias neoliberais em muitos 

programas, esses têm perdido o sentido real, tornando-se apenas instrumento de perpetuação 

das diferenças e beneficiando grupos específicos. A formação em serviço à distância, por 

vezes, é usada como um elemento barato e eficaz na massificação dos professores, 

fragilizando-os e os treinando a cumprir metas. 

Ainda buscando a interface das políticas educacionais mineiras com o neoliberalismo, 

o PNE (2001-2010), em seu art. 2°, determinou que todos os entes federados elaborassem 

seus planos decenais a partir da vigência da lei. Deste modo, como resultante dessa 

determinação legal, o governo mineiro decretou o Plano Decenal de Educação do Estado de 

Minas Gerais – PDEMG (LEI 19.481/2011), que contém diretrizes e metas da educação para 

o período de 2011 a 2020; cabe salientar que ele é elemento norteador de inúmeras propostas 

                                                           
35

  ―A Magistra organiza o encontro, define a temática e os convidados e as questões para o debate, o 

qual é gravado pela equipe da Rede Minas e transmitida pelo Canal Minas Saúde, em diferentes 

horários por duas semanas, depois o programa é postado no YouTube da Magistra para que os 

educadores, em qualquer momento, assistam‖ (DALBEN, VIANNA e BORGES, 2013, p.47). 
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no estado. Segundo o Plano Decenal (MINAS GERAIS, 2011a), em seu art. 10, ―Formação e 

Valorização dos Profissionais de Educação Básica‖, as ações estratégicas e metas são: 

 

10.1 – Ações Estratégicas. 10.1.1 – Desenvolver e implementar programas 

permanentes de formação  continuada, em serviço, para profissionais  de  

educação básica, visando ao aperfeiçoamento profissional, à atualização dos 

conteúdos curriculares e temas transversais, à utilização adequada das  novas  

tecnologias de informação e comunicação e  à  formação específica  para  

atuação  em todos os  níveis  e  modalidades  de ensino. 10.1.2 – 

Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior, 

preferencialmente públicas, com a União e os Municípios, programas de 

formação inicial de nível superior para professores da rede pública, nas 

modalidades presencial e a distância, priorizando-se as áreas do 

conhecimento e localidades em que houver carência de docentes habilitados. 

10.1.3 – Ampliar a oferta de vagas em cursos normais de nível médio 

destinados à formação de docentes para a educação infantil. [...] 10.2.5 – 

Elevar para 80% (oitenta por cento), em até cinco anos, a taxa de professores 

habilitados com formação superior completa atuando nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 10.2.6 – Elevar para 100% (cem por cento), em até 

cinco anos, a taxa de professores habilitados com formação superior 

completa atuando nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio 

[...] (MINAS GERAIS, 2011a).  
 

Ressaltamos, na Lei, elementos importantes para a discussão arrolada neste texto, tais 

como, a relação universidade/União/municípios na realização da formação de professores, 

programas permanentes de FC à distância e a formação, em nível superior completo, dos 

professores, que deveria chegar a 100%, atuando nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

Porém, o que nos indigna é saber que há muitos anos, na história da educação, 

melhorar a qualidade do professor e da educação é assunto dos arautos da política eleitoreira e 

partidária, por conseguinte, alvo dos holofotes. Mas, o que nos ocorre é que ainda existem 

professores sem formação inicial/continuada, e porquê? O corolário das políticas maiores 

ainda é impedimento. Em consulta ao site da Secretaria Estadual de Educação de MG,
36

 em 

busca dos programas que perfazem o cenário atual do Estado, constatamos que os programas 

e ações da Secretaria são apresentados a partir das concepções constantes no Caderno 

Itinerários Pedagógicos da Educação em Minas Gerais, que: 

 

apresenta os Programas e Ações divididos em quatro itinerários 

pedagógicos, que expressam concepções comprometidas com a agenda da 

diversidade, o pressuposto da dialogia na condução dos processos de gestão 

                                                           
36

 Pesquisa realizada em 02 de junho de 2016. Disponível em: 

<https://www.educacao.mg.gov.br/cidadao/programas-e-acoes>.  
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da educação e as prioridades educacionais diante de um cenário que 

convoca-nos à sustentabilidade e à superação das desigualdades 

educacionais no Estado (MINAS GERAIS, 2016a). 

 

Dentro do itinerário ―Desenhos Abertos‖, alocado à ação Gestão Democrática e 

Participação popular, existe o  

 

Fórum Permanente de Apoio à Formação de Docente do Estado de Minas 

Gerais (Forprof): órgão colegiado que tem entre suas atribuições articular 

ações voltadas ao desenvolvimento de programas e ações de formação inicial 

e continuada desenvolvidas pelos membros do Fórum, subsidiar os sistemas 

de ensino na definição de diretrizes pedagógicas e critérios para o 

estabelecimento de prioridades para a participação dos professores em cursos 

de formação (MINAS GERAIS, 2016a). 
 

Cabe entender que a criação desse fórum não garante a participação da sociedade civil, 

já que, no cenário atual brasileiro, quando um projeto alcança status, logo novas formas e 

traços, sem que se tenha chegado a uma efetivação conjunta que garanta melhorias na 

educação. Percebemos, assim, um movimento dicotômico em relação às ações, pois algumas 

se vão e outras, muitas vezes, com nova roupagem, são implantadas. 

Podemos verificar no site da SEE/MG (MINAS GERAIS, 2016a), ainda no Itinerário 

―Desenhos Abertos‖, em relação à formação dos profissionais da educação, a continuidade 

dos programas: o PNAIC, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM), o 

Territórios, Educação Integral e Cidadania (TEIA), o programa Escola da Terra, e o curso 

Saber para Cuidar: Doença Falciforme na Escola
37

. 

Fazemos referência à TEIA: 

 

busca ser um núcleo de articulação entre várias ações de pesquisa, ensino e 

extensão no campo da educação integral e cidadania. Configura-se como um 

espaço de reflexão e intervenção voltado para a garantia da educação como 

um direito individual e coletivo, necessária para a construção de uma 

sociedade democrática e inclusiva (MINAS GERAIS, 2016b). 

 

O site (MINAS GERAIS, 2016b) traz, ainda, que o projeto se configura como espaço 

de reflexão e intervenção voltado para as questões da educação como um direito individual e 

                                                           
37

 Por iniciativa do Centro de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias (Cehmob-MG) foi criado em 

2012 esse projeto. No site da Cehmob-MG (MINAS GERAIS 2016d), é salientado que ele tem como 

objetivo fortalecer a capacidade técnica e política dos profissionais de educação em doença falciforme 

na perspectiva da educação inclusiva e melhorar a qualidade da atenção integral às pessoas com a 

doença. Através de seminários, cursos e oficinas, o projeto busca estimular a troca de experiências 

entre os profissionais da saúde e a comunidade educacional. 



102 

 

coletivo, garantia necessária para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva; ele 

é aberto à participação de professoras e professores da UFMG e de outras instituições da 

educação superior e, também, da educação básica. 

Uma das ações em andamento da TEIA, segundo seu site, é o OBEDUC (MINAS 

GERAIS, 2016e), cujo objetivo é identificar e analisar as experiências de educação em tempo 

integral do Estado, suas práticas pedagógicas, sua gestão e resultados, contribuindo na 

consolidação de políticas de Educação Integral e na formação dos atores envolvidos nessas 

experiências. Nesse sentido, o OBEDUC atua no acompanhamento, sistematização e análise 

de práticas pedagógicas e de gestão das experiências de Educação Integral nos municípios 

mineiros, articulando as pesquisas de mestrado e doutorado relativas a essa temática, 

desenvolvidas no programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG. 

Também atua na formação de profissionais envolvidos em experiências de Educação 

Integral na educação básica, contribuindo na efetivação da Educação em tempo integral como 

direito de crianças, jovens e adolescentes. Entre as ações por ele realizadas, vale destacar o 

mapeamento e avaliação da educação integral em Minas Gerais, o levantamento das 

produções científicas que envolvem a temática; a socialização das propostas exitosas, a 

realização de seminários regionais, a formação de professores e gestores, a produção de 

materiais pedagógicos e publicação, com os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito 

do Observatório. 

Outro programa citado para a formação de professores é o Escola da Terra, que 

objetiva a melhoria das condições de acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes do 

campo e quilombolas em suas comunidades; procura fazê-lo por meio do apoio à formação 

dos professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do EF, compostas por estudantes de 

variadas idades, fortalecendo a escola como espaço de vivência social e cultural (BRASIL, 

2016c). Caberia, aqui, pensar sobre a implantação da educação de tempo integral como fio 

condutor da formação de professores, afinal este é um aspecto muito delicado das reformas e, 

talvez, o OBEDUC não daria conta dos desafios de perpetrar uma formação substancial, para 

que dê, também, uma educação de qualidade e em tempo integral. 

Nossa hipótese é a de que, enquanto educadores que somos, queremos formar uma 

sociedade mais justa, mais emancipada; precisamos mudar o foco da formação de professores, 

prepará-los com sólida formação inicial e continuada para que pensem autonomamente. 

Acreditamos que ampliar os patamares de escolaridade e de novos conhecimentos permite, 

aos professores, novos olhares sobre si, o aluno, a escola, a sociedade, o país e o mundo. 
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Muitos desses projetos desenvolvidos foram e, outros ainda são, a única possibilidade de 

formação em nível superior ou continuada acessível a muitos profissionais da educação.  

Nesta perspectiva, não podemos deixar de ponderar os efeitos e as consequências dos 

projetos e ações engendrados na educação estadual mineira, que, ora mostram possibilidades 

para a ação dos educadores, ora rompem com estes e fortalecem uma política de aligeiramento 

da formação. A infiltração das ideias neoliberais no sistema educacional como um todo delega 

aos professores competências muito além de sua capacidade, e tem feito com que muitos 

desistam de atuar. Infelizmente, nesse cenário, o professor não tem sido valorizado e sua FC 

tem sido deixada de lado, tornando-se apenas uma capacitação desfocada.  

Os programas apresentados são criticados porque são apresentados como uma suposta 

estratégia neoliberal, para atender, exclusivamente, aos interesses do mercado. Entretanto, 

faz-se necessário dialogar sobre os caminhos que permitem um ―espaço possível‖ para 

mudanças. E, ademais, analisar as diferentes impossibilidades que deles emanam e, a partir 

disso, estabelecer novas proposições.   

É com esse olhar que pretendemos dialogar com os sujeitos da pesquisa em curso, 

professores do Ensino Fundamental que, muitas vezes, por adesão ou por obrigatoriedade, 

participam da FC engendrada pelo Estado de Minas, ou seja, muitas vezes participam por 

puro tarefismo e não por uma ação significativa. A intenção é compreender como se 

configuram os programas, as ações e os cursos pensados pelo MEC e implementados em 

parceria com o estado de Minas Gerais e/ou outras, no âmbito e na responsabilidade do estado 

e, até mesmo, do município. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I: AS VOZES DAS PROFESSORAS  
 

Em um primeiro momento, apresentamos as políticas públicas educacionais no Brasil, 

em seu sentido macro, com base em conferências, declarações internacionais e nacionais, em 

documentos que perfilaram leis, programas e ações que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, 

em relação à educação, a partir dos anos 90. E, posteriormente, a articulação destas com as 

ações desencadeadas, em âmbito nacional, ressaltando o papel de todo o processo 

desenvolvido nos últimos anos quanto à FC de professores do Ensino Fundamental I, dando 

realce à FC em serviço. 

Em um segundo momento, tratamos dos projetos de FC da reforma educacional, dos 

anos 1990, no Estado de Minas Gerais, até os dias atuais, buscando esclarecer que estão em 

consonância com as reformas orientadas pelas políticas dos organismos internacionais. Neste 

capítulo, nos debruçamos sobre as entrevistas e buscamos vasculhar, nas falas das professoras, 

o conteúdo expresso.  

A tarefa hercúlea foi tentar, a partir da visão de mundo de cada uma das professoras 

entrevistadas, compreender a sua concepção sobre a FC, precipuamente, aquela que se efetiva 

em serviço. Intentamos refletir sobre os resultados, relacionando-os ao macro e ao micro, 

procurando mostrar os desdobramentos das políticas públicas de FC e, de modo mais acurado, 

a FC em serviço.  

Inferimos que o compósito das falas está eivado, por excelência, do modo como as 

professoras enxergam a FC e, sobretudo, como elas se apropriam do processo. Nesse sentido, 

ao vasculharmos as vozes das professoras, ―encontramos‖ elementos fundamentais para nossa 

discussão, assim categorizados: a) as contribuições para prática docente; b) da organização 

estrutural à organização pedagógica; c) o papel do Município, Estado, Universidades e órgãos 

federativos: efetivação da FC. Elencamos as falas das professoras, repletas de ―significados‖, 

como subcategorias de análise, em que foram sendo apresentadas as temáticas relevantes, as 

quais serão tratadas na tessitura deste capítulo. 

 

 

3.1 Os sujeitos da pesquisa: as professoras participantes 
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Ao todo, as seis escolas participantes contam com 34 salas de Ensino Fundamental I, 

33 professoras atuantes (uma atuava na mesma série no período matutino e vespertino), por 

isso, a referência a ela ocorre apenas uma vez. Dessas, 30 foram entrevistadas e nomeadas 

ficticiamente de P1 a P30 (APÊNDICE II), para assegurar a confidencialidade de suas 

respostas. As 30 participantes são do sexo feminino; nove possuem entre 36 e 40 anos; seis, 

entre 51 e 55 anos; cinco, entre 31 e 35 anos; cinco, entre 41 e 45 anos; três entre 46 e 50 

anos; uma possui acima de 56 anos (57); e uma entre 26 e 30 anos (26). Metade delas é 

casada; uma disse que é casada, mas salienta que, no papel está solteira; oito são solteiras; 

três, separadas; duas, divorciadas; uma, viúva; e uma possui união estável.  

Em relação à formação inicial, das trinta professoras, nove cursaram sua graduação em 

instituição pública; as outras vinte e uma formaram-se em instituição privada (Quadro 3). 

Vinte e duas professoras possuem pós-graduação, e apenas uma, mestrado (Agronomia)  

(Quadro 4):  

 

 

QUADRO 3: Perfil da formação inicial das entrevistadas 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

 

QUADRO 4: Pós-graduação latu-sensu e stricto-sensu dos professores entrevistados. 

Sujeito Pós-Graduação latu-sensu Pós-Graduação 

stricto-sensu 

P3,P10,P13,P21,P24,P25 Psicopedagogia  

P1 Educação Inclusiva  

P2,P4 Educação Especial  

P5 Inclusão e Psicomotricidade  

Sujeito Curso 

P2,P3,P4 ,P6,P9,P11,P12,P13,P.18,P22,P23,P30 Pedagogia 

P15,P21,P26,P29 Magistério 

P5,P7,P24 Normal Superior 

P8,P16 Magistério e Graduação em Biologia 

P27 Magistério e está cursando Pedagogia 

P10 Magistério/Pedagogia 

P1 Pedagogia/História 

P28 Magistério/História 

P14 Magistério/Matemática 

P17 Matemática 

P19 Letras 

P20 Magistério/Ciências Físicas e Biológicas 

P25 Ciências Exatas/Biologia. 
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P6 Cultura Afro/Ensino Especial e História  

P8 Gestão Ambiental  

P9, P20 Educação Inclusiva em andamento  

P16 ----- Mestrado em 

Agronomia 

P17 Matemática  

P23 Educação Infantil/Educação Especial  

P26 Supervisão/Bibliotecária  

P28 História  

P29 Supervisão Escolar/ Educação Inclusiva  

P18 Educação Especial/ Supervisão / 

Psicopedagogia 

 

P30 Educação Inclusiva/ Supervisão/ 

Psicopedagogia 

 

P7,P11,P12,P14,P15,P19,P22,P27 Não fez  

Fonte: A autora (2016). 

 

 

Ressaltamos que a P7, 55 anos de idade, com formação em Normal Superior, não 

possui pós-graduação. A P15, 40 anos de idade, tem magistério e também não possui pós-

graduação, indo contra a formação exigida, pela LDB (9394/96), para atuar nesse nível de 

ensino. Segundo a LDB, art. 62, a formação para a docência da educação básica deve ocorrer: 

 

[...] em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

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

primeiras séries do Ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

Entendemos que existem várias motivações para a falta de realização de graduação e 

pós-graduação, por parte das professoras, diante das suas falas. Destacamos essa questão no 

sentido de que tais professoras podem não entender a necessidade de uma FC, pois, além de 

não terem formação inicial, em nível superior, como a LDB ressalta, sequer possuem pós-

graduação. Os dados são preocupantes e um dos motivos que dão a essa pesquisa extrema 

relevância.  

Percebemos que as temáticas das pós-graduações são bem variadas, mas destacamos a 

tendência à especialização em educação especial, talvez por ser essa um momento de ampla 

discussão em prol do ensino a todos, após a aprovação da Declaração de Salamanca, ou por 

causa da lógica economicista do sistema. Por meio desse mapeamento, concluímos que 26,6% 

das professoras não possui nenhuma pós-graduação; caberia uma discussão maior da 
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qualidade desses cursos e se, de fato, esses professores fizeram especialização por motivos de 

melhoria de sua prática ou apenas aumento salarial; além disso, é importante ampliar o debate 

sobre os motivos de algumas não terem buscado uma especialização e de outras não terem 

sequer a formação necessária para atuarem nesse nível de ensino.  

Parece-nos que, muitas vezes, o professor sente-se desmotivado em fazer 

especialização, haja vista o pequeno aumento salarial que este investimento pode lhe garantir, 

carregando essa atitude até as vias de aposentar-se. O tempo de atuação na educação das 

professoras entrevistadas é (Quadro 5): 

 

QUADRO 5: Tempo de atuação das entrevistadas na educação. 

Sujeito Tempo de atuação na educação 

P9, P15,P27 Entre 2 a 5 anos 

P3, P6,P11,P12,P30 Entre 6 a 10 anos 

P1,P8,P10,P13,P16,P18,P19,P22 Entre 11 a 15 anos 

P2,P4,P7,P14,P25,P26,P28,P29 Entre 16 a 20 anos 

P5,P21,P23 Entre 21 a 25 anos 

P17,P24 Entre 26 a 30 anos 

P20 35 anos 

Fonte: A autora (2016). 

 

Em relação ao tempo de atuação na educação, 26,66% possui de 11 a 15 anos e mais 

26,66% de 16 a 20 anos, logo 53,33%, mais da metade, tem entre 11 e 20 anos de atuação na 

área. Já o tempo de atuação no Ensino Fundamental é diversificado: 23,33%, com 6 a 10 anos; 

20%, com 2 a 5 anos; e mais 40%, com 11 a 20 anos. Esses dados de tempo de atuação na 

educação e no EF I serão analisados no decorrer do texto, pois tem estreita relação com as 

questões referentes à realização de FC. 

 

QUADRO 6: Tempo de atuação das entrevistadas no Ensino Fundamental. 

Sujeito Tempo de atuação no Ensino Fundamental  

P9,P11,P12,P15,P21,P27 Entre 2  a 5 anos 

P1,P2,P3,P6, P13,P16,P30 Entre 6 a 10 anos 

P8,P10,P18,P19,P22,P25 Entre 11 a 15 anos 

P4,P7,P14,P26,P28,P29 Entre 16 a 20 anos 

P5,P23 Entre 21 a 25 anos 

P17,P24 Entre 26 a 30 anos 

P20 35anos 

Fonte: A autora (2016). 

 

Antes de iniciar a análise, destacamos que, diante do número de questões realizadas e 

da quantidade de professores participantes, mesmo tendo dado voz a todas as professoras, 
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fizemos um recorte significativo em função da organização do texto; em estudos futuros, 

retornaremos às questões. As reflexões aqui feitas buscam entender de que maneira a FC tem 

ocorrido nas escolas, como ação significativa ou tarefismo? Dando ênfase a FC em serviço, 

uma vez que buscamos entender os programas implementados pelos sistemas de ensino. Para 

intentar responder, partimos às vozes das professoras.  

 

 

3.2 As contribuições para prática docente: limites e possibilidades 

 

 

Neste compósito, utilizamos, como categoria as contribuições para melhoria da prática 

docente e elencamos as grandes temáticas encontradas nas falas das professoras, que foram 

chamadas de subcategorias. De início, tentamos perfilar a visão que as professoras possuem 

sobre os cursos de FC em geral? Como elas entendem que a FC contribui para a melhoria da 

prática docente? trazendo para a reflexão alguns achados significativos: 6,66% das 

professoras acham que a FC contribui para a melhoria da prática docente, chamou-nos muito a 

atenção a fala: ―quanto mais a gente faz mais curso, mais a gente fica mais eficiente no 

serviço‖(P6), em que aparece a noção de eficiência, elemento subcategorizado, dada a ênfase 

atribuída a ela na fala das professoras. 

Indagamos a qual eficiência ela se refere: para a escola? Para si mesma? Para os 

alunos? Para obter resultados? Eficiência para quê e para quem? De acordo com Dias e Lopes 

(2003), o caráter projetado pela perspectiva dos documentos oficiais é o de um professor,  

 

a quem muito se cobra individualmente na prática, seja na responsabilidade 

pelo desempenho dos seus alunos, seja no desempenho de sua escola, ou 

mesmo no seu desempenho particular, embora o discurso aponte para a 

construção de um trabalho coletivo, criativo, autônomo e singular (DIAS; 

LOPES, 2003, p.1171). 

 

Ocorre-nos pensar se a eficiência que P6 tenta alcançar, respondendo às cobranças. 

pode acarretar números prejuízos à FC por ela realizada, indo na contramão à melhoria de sua 

prática. Pensamento que caminha na perspectiva de uma FC enquanto melhoramento da 

vivência do ser professor.  

Para 10%, a contribuição da FC, para melhoria da prática docente, depende: ―[...] 

alguns são bons outros já não são, outros já são repetitivos‖ (P23); ―[...] fazer material, a gente 

aprende novas técnicas [...] existem formações [...] que é só pra falar mal do professor, só pra 
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falar, que se não quiser pode vender abacaxi, calcinha, tudo isso a gente escuta, então depende 

do curso [...]‖ (P3). Percebemos, por essas falas, que é relativa a visão que essas professoras 

possuem sobre a FC, porque nem sempre abrange as necessidades delas, sendo desgastante, 

para elas, participarem de ações repetitivas. Assim, isso pode ou não resultar em contribuições 

para a prática docente.  

Percebemos, ainda, pela fala da P3, a pressão exercida com a imposição, sobre o 

professor, da culpa pelo seu sucesso e fracasso; isso pode resultar em baixa atratividade pela 

carreira e em desistências. Pois 

 

não se trata de vitimá-los, mas é necessário interrogar que sujeitos são esses 

a que se referem essas políticas. Até que ponto essas políticas tomadas de 

forma desarticulada e diferenciada entre municípios e estados não estariam 

promovendo o estímulo ao individualismo e à competição, à carreira ―solo‖, 

reforçada pelos mecanismos de avaliação de desempenho individual em 

contraposição à dimensão do sujeito histórico social, do sujeito político que 

constrói sua subjetividade coletiva? (OLIVEIRA, 2011, p.36). 
 

Até que ponto essas políticas de FC não têm ocasionado uma busca incessante por 

eficiência, já que o professor se sente incapaz de responder às cobranças feitas, deixando de 

lado a melhoria da prática docente. Entendemos a necessidade de buscar esclarecimentos 

sobre o que está por trás das ações, das pessoas que as estruturam, visto que essas professoras 

salientam como é importante que a FC ter significado. 

Como Bottega (2007, p.173) diz, o professor tem se transformado em consumidor de 

cursos, os quais, em geral, ―não partem das necessidades efetivas dos docentes, mas de uma 

―suposição‖ de quem vai ministrar o curso ou do órgão que o financia sobre o que seria útil ao 

professor‖. Tais seriam mais treinamento que formação; muitas vezes, os cursos, ou mesmo 

projetos de formação mais longos, não atendem às expectativas e necessidades dos cursistas.    

Por outro lado, 83,33% das professoras afirmam que a FC contribui para a melhoria da 

prática docente. Falando em expectativas, encontramos, na fala das professoras, intensa 

menção ao PNAIC como um projeto de melhoria para a prática docente, como exemplo de 

formação, pois encontram, nele, continuidade e significância, maior duração, troca de 

experiência; e isso, mesmo que não atenda a todos os professores, e por outras 

incompatibilidades que detém. 

Desta feita, o PNAIC foi tomado como subcategoria, dada a ênfase apresentada pelas 

professoras. A P26 ressalta que não tem acesso ao Pacto por dar aula em outra série: ―[...] 

voltado nas séries iniciais, e como eu estou sempre nas finais então eu quase sempre fico fora 

[...]‖ (P26). As professoras dizem ainda que o PNAIC ―é um espaço, é um tempo que você 
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tem para conversar com outros professores [...]. Pacto [...] qualquer troca de experiências pra 

mim é válida‖ (P16).  

Na mesma perspectiva, reforça outra professora ―[...] Pacto ele é de grande 

importância, pra estar sempre renovando as ideias, trocando experiências‖ (P28); ―[...] alunos 

do ciclo inicial de alfabetização estão muito melhores graças ao Pacto [...]‖ (P25). É possível 

perceber grande encantamento pelo PNAIC, e tudo indica que há um impacto na prática de 

quem participa. Resta-nos entender, em uma pesquisa futura, se isso atinge suas práticas e/ou 

apenas há o encantamento pela bolsa e pela liberação da sala de aula. A nosso ver, existe uma 

grande discussão implícita nessas falas que precisa ser retomada.  

O Pacto ou PNAIC é uma política de frente do atual governo e atribui intensa 

responsabilidade aos professores, delegando-lhes um agir com vistas ao bom resultado dos 

estudantes, posteriormente publicado com uma determinada intenção. De certo modo, o Pacto 

impulsiona a competitividade entre os bons e os maus professores, como Lessard (2006, 

p.217) registra: 

 

[...] o corolário para a formação dos professores é mais ou menos implícito: 

se esta desenvolver ferramentas que possibilitem diferenciar quais são os 

docentes com bom desempenho de seus colegas com desempenho mais 

fraco, será possível rastrear os percursos de algum modo e saber onde, 

quando, como, por quem e com que custos esses docentes eficazes foram 

formados. 

 

Essas ferramentas acirram o ranking entre os docentes e entre as escolas quanto ao seu 

desempenho, geram a desmobilização entre os sujeitos, afinal, na era do individualismo, cada 

um precisa sair na frente. Notamos a intenção em erradicar os altos índices de 

desproporcionalidade educativa, social e cultural deste país por estratégias selvagens, muitas 

vezes desumanas, que provocam a desarticulação da própria profissão. O que nos parece 

óbvio é o empenho que tem sido feito para alfabetizar todas as crianças até os oito anos de 

idade;
38

 a ênfase nos professores alfabetizadores é o que está em pauta nas políticas públicas 

educacionais, com base na meta 5, do PNE de 2014, deixando de lado os outros professores. 

Segundo as professoras entrevistadas, a troca de experiência e a inovação são palavras 

de ordem nessa nova forma de ensinar do PNAIC; por meio dele, os professores podem 

encontrar respostas para seus problemas, contribuindo para sua prática docente. Entendemos 

que, quando elas o ressaltam como espaço de diálogo, podem estar encontrando nele o que 
                                                           
38

 ―Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) [...] alfabetizar as crianças até, no 

máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por 

exame periódico específico [...]‖ (BRASIL, 2012a, p. 22). 
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não existe em sua instituição. Seria substancial que o diálogo partisse das suas vivências, pois 

isso teria mais sentido do que um contexto definido a priori por outros sujeitos.  

Sabemos que o diálogo é necessário para a docência, conforme Freire (1996): 

―ensinar exige disponibilidade para o diálogo‖ e a formação dos professores deve insistir na 

constituição deste saber necessário: a viabilidade do diálogo. Mas, para pensarmos sobre os 

impactos do PNAIC na prática do professor, consideramos relevante refletir sobre o que 

Souza (2014, p.11) aponta: ele ―[...] fere a autonomia do professor ao planejar ações e avaliar 

delegando ao professor a responsabilidade pelos resultados‖.  

Souza (2014) traz algumas ponderações sobre o programa como produto da atual 

política internacional; mostra-se acabado, pois não aborda a complexidade das escolas e não 

considera os indivíduos como parte de um contexto histórico-social, supõe que os problemas 

da aprendizagem estão no modo de ensinar. Vejamos como as visões são contraditórias: uma 

professora salienta que o PNAIC é ―[...] muito bom, a gente aplica na sala de aula tudo aquilo 

que tá aprendendo‖ (P29).  

A fala em evidência traz a ideia de idolatria ao PNAIC, devido à aplicabilidade das 

aprendizagens realizadas na sala de aula, como tantas outras no decorrer do capítulo. É como 

se, a partir dele, os professores aprendessem a dar melhores aulas, aulas mais diversificadas e 

que, de fato, os alunos aprendessem mais os conteúdos. Fato curioso é que, no discurso 

implícito e explícito das falas, não há indícios de nenhuma crítica ou reflexão sobre a 

formação que estão fazendo, desse modo, consideramos o mais puro senso comum 

pedagógico possível, processo no qual a práxis educativa está ausente.  

Porém, a educação brasileira segue seu destino a qualquer preço, por sinal, desastroso. 

Rumo aos altos índices de escolarização com qualidade, resta-nos entender de qual qualidade 

estamos falando: se regulada pelos princípios neoliberais ou pensada a partir das necessidades 

dos professores, cuja prioridade é alcançar bons resultados e simular uma pseudoformação. 

Ademais, se o PNAIC é o antídoto aos resultados insatisfatórios na alfabetização das crianças 

brasileiras.  

Segundo Costa Júnior (2009, p.31-32), ―mecanismos de representação e significação 

são utilizados para criar e recriar um ambiente favorável à perspectiva social e à política 

neoliberal‖. Entendemos que o PNAIC tem sido utilizado para isso: preparação para ter 

resultados altos em avaliações externas e para um discurso falso de que todos os professores 

fazem FC. E o resultado dessas ações aligeiradas, baratas e mal planejadas, é a maior 

responsabilização, por parte dos professores, sobre a alfabetização. Nesse sentido, é 
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importante compreendermos que o processo de regulação sobre o trabalho docente está em 

todas as suas ações, subcategoria discutida por ser eminência nas falas das entrevistadas. 

Entendemos que é importante o diagnóstico das necessidades dos professores, 

momento investigativo para entender seus anseios e, por meio deles, estruturar um espaço de 

formação, com melhoria para sua prática docente. Quando ocorre terceirização das ações de 

FC, como acontece no PNAIC, o resultado nem sempre é apropriado e pode ocasionar um 

distanciamento das ações e da realidade dos professores, consequentemente, falta de 

contribuição para a melhoria da prática do professor.  

As professoras salientam o comprometimento por parte delas; sem ele não há muito 

que fazer: ―[...] Muitos que fazem só por fazer, mas contribui, às vezes não alcança o que o 

docente está na sala espera escutar mas ajuda bastante se o docente procurar [...]‖ (P13). Outra 

professora diz: ―[...] professor acomodado é um perigo [...] sabe tudo fica naquela mesmice 

toda vida [...] não tem como você não ficar atualizado‖ (P27). Entendemos, por parte de 

algumas professoras, a admissão de sua responsabilidade única e exclusiva para que a FC 

tenha significado. Compreendemos que a força da política neoliberal e a regulação sobre o 

trabalho docente é tão intensa que o próprio professor começa a se culpabilizar; os efeitos 

perversos de tal ideologia são facilmente naturalizados e incutidos nesses profissionais, noção 

que as falas das professoras trazem de forma clara. 

Logo, apreendemos que o docente não deve se acomodar, mas assumir seu papel no 

processo de formação, e, sobretudo, buscar o que mais necessita para ter uma FC que 

ocasione melhoria da prática docente. Mas o sentimento de incapacidade para responder a 

todas as demandas que lhes são impostas, a regulação sobre seu trabalho, está presente, e pode 

levar os profissionais a crises de identidade e mal-estar docente. Bastos (2009), em sua 

pesquisa, apresenta: 

 

os principais fatores apresentados pelas professoras como desencadeadores 

dos seus processos de adoecimento estão relacionados à sobrecarga e às 

condições de trabalho existentes na escola, especialmente a dupla jornada, os 

baixos salários, a intensificação das funções e das atividades docentes, as 

novas formas de regulação do trabalho escolar e a avaliação sistêmica do 

desempenho dos alunos [...] (BASTOS, 2009, p.7). 

 

São essenciais contribuições para a prática docente e não para o adoecimento dos 

professores. Moura e Brandão (2013, p.6) discorrem que ―[...] o professor se tornou um 

aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador, e, sobretudo, um 
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organizador da aprendizagem‖. Entendemos que, para muitos professores, um diálogo aberto 

sobre o cotidiano da escola pode ser mais importante e significativo do que a participação em 

um curso encaminhado via sistema de ensino.  

O professor precisa aprender por pretensão própria, pois, assim, esses conhecimentos 

terão significado. É necessário sentir a necessidade de mudança e entender o seu significado, 

ou seja, ver a FC como uma ação significativa; para o que não contribui a regulação sobre o 

trabalho docente. Dessa forma, os parâmetros delineados pelos próprios professores são 

relevantes no sentido de entender os seus anseios deles e, a partir deles, ocorrer a construção 

da FC com qualidade, pois, ―cursos de FC são bons, porque eles ajudam na melhoria da 

prática [...] experiências que a gente pode dividir entre os colegas [...]‖ (P10).  

Ainda sobre a contribuição da FC para a melhoria da prática docente, dentre as 

professoras que concordam com isso, a P24 ressalta que a formação vem como ―[...] 

aprimoramento do professor‖ (P24). Outras relatam que: ―[...] só vem a somar realmente‖ 

(P20); ―[...] sempre dá uma luz pra gente‖ (P22); ―nós precisamos mudar também, tem que 

acompanhar, porque senão os meninos dão um banho na gente‖ (P25). 

O professor, necessariamente, precisa atualizar-se; ele pode estar descontextualizado, 

tanto nas metodologias quanto nas temáticas mais urgentes a serem trabalhadas, até mesmo 

reconsideradas. Por essas falas, percebemos que as professoras consideram a FC como um 

meio de atualização constante para lidar com as novas tecnologias, metodologias e estratégias, 

com a diversidade, multiculturalismo e inclusão. Elas partem da ideia de que o docente é 

rodeado por diversidades e devem estar preparados para lidar com elas. 

A nossa preocupação foi com a FC, mas, especificamente, o aprofundamento deu-se 

na FC em serviço, porque as falas das professoras nos levaram a isso. Entendemos que a FC, 

na perspectiva das professoras entrevistadas, deve ser um espaço de renovação. Assim, é 

pertinente indagarmos se as políticas atualmente pensadas pelos poderes públicos, efetivadas 

ou não, porque muitas vezes ficam no discurso, têm, de fato, se configurado como um espaço 

que provoca mudanças ou apenas reafirmação do que já está colocado como meta em todos os 

documentos analisados, e que leva a exigir dos professores um saber fazer e obter resultados. 

Ainda acerca das contribuições da FC para a melhoria da prática docente, discutimos 

que a relação teoria e prática, a práxis educativa, deveria conduzir todo curso de formação; 

porém, muito nos incomoda a ênfase dada pelas professoras à prática em detrimento da teoria. 

A hipótese que levantamos é que os cursos frequentados por elas não são teórico-práticos. 

Separados, não possibilitam aos professores a construção de consciência crítica e autônoma. 

Como diz Salles (2001), se é 
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impossível se conceber uma prática sem uma teoria é igualmente 

inconcebível pensarmos o inverso. Não existe nenhuma formação 

profissional docente que possa ser concebida a partir de qualquer dos seus 

aspectos isolados, da prática versus teoria; da teoria versus a prática; da 

formação inicial versus FC e da FC versus a formação inicial (SALLES, 

2001, p.7). 

 

Os professores priorizam atividades práticas na FC, talvez por enxergar nelas a 

necessidade da sala de aula. O motivo da busca por prática deve ser compreendido, pois, 

infelizmente, a dissociação teoria e prática é enfática na atuação docente desde sua formação 

inicial e persiste na FC. É muito comum, na formação inicial, um viés enciclopédico e os 

estágios supervisionados fariam o segundo momento, o do diálogo com a prática e a reflexão, 

porém, muitas vezes, são apenas cumprimento de lei; os cursos de formação de professores 

pautam-se em disciplinas teóricas e esquecem-se da prática.  

A questão não se resume a isso, pois quando tratamos dos cursos de FC a história se 

repete e a dissociação teoria prática, o enciclopedismo e o cumprimento de lei se reafirmam. 

Outra questão interessante, feita às professoras, foi a respeito das ações desenvolvidas nos 

cursos de que participaram: 50% salientaram que falta prática, os cursos são muito teóricos; o 

insistente problema do hiato entre teoria/prática é muito evidente. Essa é uma subcategoria 

que merece aprofundamento, porque ainda é o calcanhar de Aquiles na formação, afinal, essa 

questão tem relação direta com o tipo de homem que queremos formar: homem mais técnico, 

eficiente, ou aquele que tem uma visão mais ampla da realidade.  

As falas são enfáticas: ―[...] joga aquele monte de papel em cima da gente e quer que 

você trabalhe aquilo [...] prática não acontece‖ (P14); ―Faltou prática, muita teoria em cima de 

assuntos que seriam melhor aproveitados fazendo oficinas [...]‖ (P4); ―[...] teoria é muito 

maçante, e os professores não gostam muito de teoria [...] prática troca de ideias que é bom, 

[...] a gente aprende fazendo‖ (P13). 

Ser professor é um processo em construção: aprende-se a sê-lo, de fato, no dia a dia da 

escola consubstanciado pela teoria. As professoras denunciam que, em sua formação inicial, a 

gama de conteúdos aprendidos, muitas vezes, não as habilitam a realizar uma prática que 

atenda às necessidades de aprendizagem de seus alunos, principalmente pelas intensas 

cobranças que existem sobre elas.  

Uma professora ressalta: ―[...] hoje [...] tem muita prática, a teoria já diminui um 

pouco, eu acho que a teoria também ela não vai mudar muito, é são aqueles educadores lá 

[...]‖ (P24). Essa fala é tendenciosa, como se a teoria ficasse estagnada, no entanto, ela se 
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movimenta, pois, os professores e alunos mudam constantemente, e a sociedade também: 

―[...] queria ver eles ali dentro da sala de aula, falar não minha filha vou te ensinar como é que 

faz, eu vou sentar lá no fundo e eles vêm me mostrar como é que faz‖ (P13).  A fala da P13 

nos leva à seguinte reflexão: os palestrantes que ministram cursos esporádicos para os 

professores em formação, muitas vezes, têm seguido uma lógica de imposição de 

metodologias, ideologias, e não conhecem à realidade dos professores, o que nos faz ressaltar 

a ideia de Nacarato (2013, p.7): ―[...] as atividades vêm elaboradas para a escola, cabendo aos 

professores apenas sua aplicação, análise e avaliação. Ou seja, mantém-se a perspectiva da 

racionalidade técnica, e o professor é ouvido apenas para validar ou não uma proposta que 

vem de fora da escola‖.   

Uma FC que exclui o professor de sua estruturação resulta apenas em tarefismo, em 

algo obrigatório, de que os professores não sentem anseio em participar, e que não contribui 

para a prática docente. Na visão de 6,66% das professoras, a teoria não faz falta à sua atuação, 

já a tem em grande quantidade: ―[...] às vezes a teoria não vai fazer muita falta, o que a gente 

busca mesmo eu como professora [...] é prática‖ (P25); ―[...] questão da dobra, você não tem 

muito tempo pra estudar‖ (P26). A teoria é deixada de lado e a falta de tempo para participar 

das formações é a realidade vivenciada por essas professoras.  

São indispensáveis as considerações de Arce (2001, p.278): temos um kit desastroso 

―constituído pelo neoliberalismo e que vem travestido de modernidade e progresso, através do 

aprender a aprender e que está sendo vendido para o professor com a garantia de que, 

comprando, ele ganhará grátis um novo estatuto profissional e mais liberdade para seu 

trabalho [...]‖. 

A tendência ao descaso quanto à importância da teoria é resultado do kit neoliberal que 

atua ferrenhamente na vida das pessoas, que coloca o professor sobre exacerbada carga de 

trabalho. Por vezes, a única coisa que ele busca é subsídio para preencher papeladas, 

respondendo, principalmente, às avaliações e diagnósticos; nesse sentido, a tendência é que os 

cursos de FC em serviço, que porventura estão planejados como política pública de formação 

para essas professoras (não podemos generalizar), sejam esvaziados de significado e cumpram 

o papel do tarefismo e do protocolo.  

Ao relacionar a reflexão teórica que temos feito com a realidade encontrada, propomos 

a superação dos velhos modelos, cuja prática pedagógica é apenas técnica, depositária, em 

detrimento da práxis educativa consolidada. É urgente uma relação teoria/prática, e a 

consolidação da práxis no processo de FC dos professores. 
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Ao tratar sobre a questão teoria e prática, 13,33% das professoras ressaltam o PNAIC 

e afirmam que ele estabelece relação entre teoria e prática: ―O Pacto foi muito bom, porque 

[...] teve vivência, não foi só teoria [...] foi imposto, mas no primeiro encontro, você já deu 

vontade de pedir bis [...] outros [...] muito maçante, às vezes vem as pessoas da secretaria de 

educação eles falam [...] na hora que você fala, mas espera não é assim, mas ai já muda de 

assunto [...] mas é assim pronto e acabou‖ (P16); ―[...] Pacto foi bem trabalhado em todos os 

aspectos [...] na nossa cidade [...] tem muita prática, a teoria encaixa direitinho [...]‖ (P23).  

Como ressaltamos anteriormente, sugerimos um estudo mais acurado sobre as 

proposições do PNAIC na tentativa de compreender melhor os seus impactos e contribuições 

sobre a prática docente. Isso, por entendermos que subjaz a elas intenções e finalidades 

relacionadas aos resultados das avaliações externas, como ingerência de uma política pública 

de âmbito maior, cuja lógica é a gerencial, com base no kit neoliberal.  

Outra questão dirigida às professoras indaga se os cursos de FC têm sido instrumento 

de efetivação do fazer-se professor, ou apenas cumprimento de horas no calendário escolar. 

Para 16,66% das professoras, a FC tem sido apenas para cumprir horas do calendário escolar: 

―cumprimento de carga horária [...]‖ (P14); ―[...] tá muito mais pra cumprir a carga horária 

[...] produtividade dos cursos de lado, porque já ficou tão maçante assim, e não muda muito 

na escola [...] objetivo está sendo quase o mesmo, estudar pra poder aumentar o índice da 

educação e as cobranças‖ (P1). A P1 ressalta que os cursos são maçantes, afinal, visam à 

produtividade das avaliações em larga escala, questão que é inegável. Não há como negar os 

impactos advindos das pressões mercadológicas que muito influenciam os direcionamentos 

sobre a profissão docente.  Segundo Pereira (2010, p.1-2), infelizmente, a FC, 

 

[...] ou ―contínua‖ que conhecemos configura-se, na maioria das vezes, em 

ações isoladas, pontuais e de caráter eventual. Portanto, trata-se de uma 

formação muito mais ―descontínua‖ do que propriamente ―contínua‖. Ainda 

predomina a visão da oferta de cursos de curta duração – atualização, 

aperfeiçoamento ou, até mesmo, ―reciclagem‖ (sic) – ou de pós-graduação 

lato sensu em que os temas e os conteúdos ali tratados não necessariamente 

refletem as necessidades formativas dos docentes.  

 

Dessa feita, a FC tem sido fruto da proliferação de cursos aligeirados, em massa, para 

qualificar aqueles que estão ensinando nas escolas sem a formação exigida. Nesse caso, é 

como se a certificação garantisse a qualidade: ―eu acho que é mais um cumprimento, [...] na 

educação quase tudo é nesse estilo é pra amanhã, hoje que vem‖ (P17); ―[...] tá mais um 

cumprimento, mas a gente tenta captar alguma coisa‖ (P22).  
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Entretanto, nesse mesmo contexto, percebemos que 56,66% das professoras disseram 

que a FC recebida tem sido instrumento de efetivação do fazer-se professor: ―Pra melhoria da 

gente mesmo‖ (P21); ―[...] mesmo que não sejam tão bem aproveitados, enriquece a prática 

pedagógica‖ (P5); ―[...] se a gente saber aproveitar, tem muita coisa boa [...]‖ (P26); ―[...] 

quando faz o curso pra questão de carga, você pode ficar em casa sua carga vai ser mais 

pesada‖ (P28); ―quando eu faço [...] é porque eu quero, porque no calendário escolar, não tem 

momentos [...]‖ (P10).  

Essas falas demonstram que, apesar de não haver um contexto favorável à FC, as 

professoras buscam algo que enriqueça e contribua para sua prática docente. Ainda em 

relação à FC como instrumento de efetivação do fazer-se professor ou apenas cumprimento de 

horas no calendário escolar, 26,66% das professoras disseram que depende do professor e do 

curso: ―Vai da pessoa, eu faço um curso para aprender [...] precisa do certificado, ou buscar 

conhecimento, exigência curricular‖ (P4); ―Às vezes é cumprimento de carga horária, às 

vezes é pra gente mesmo [...]‖ (P6). 

Fazer FC quando lhe é conveniente, pois, não há disponibilidade no calendário, é um 

indicativo que há a exigência, porém, não há estrutura dentro do próprio sistema para a 

efetivação do processo, já que o professor tem que ―se virar‖ e fazer. Oliveira (2004, p.1140) 

observa que os docentes ―se sentem obrigados a responder às novas exigências pedagógicas e 

administrativas, contudo expressam sensação de insegurança e desamparo tanto do ponto de 

vista objetivo – faltam-lhes condições de trabalho adequadas – quanto do ponto de vista 

subjetivo‖.   

Determinamos a subcategoria ―FC por imposição‖, por ser uma tendência de formação 

frequente nas secretarias de educação, e estar presente na fala de várias professoras: ―fazer só 

por obrigação‖, ao determinarem ao professor uma carga horária a ser feita e não lhes darem 

condição para, de fato, materializá-la, por isso a FC se reduziu a mera obrigação. Referente a 

essa problemática, as professoras explicam que a efetividade dos cursos depende também do 

próprio professor que opta em buscá-los apenas por certificação ou como exigência; 

ressaltamos, aqui, que cumprir o protocolo em nada lhes acrescentaria.  

―Ir‖ em troca de um incentivo faz com que ocorra o esvaziamento do sentido da FC, 

pois não existe ali uma necessidade, um motivo. Vejam que uma professora traz essa questão 

com muita clareza ao afirmar que ―[...] depende muito do curso de FC, depende muito de 

quem está fazendo e depende muito do que você vai fazer com aquilo lá entende [...]‖ (P16). 

E outra completa ―[...] tem curso que você vai até desanimada, vai porque a diretora mandou 

[...]‖ (P3). A imposição mais uma vez ressaltada pode ser muito prejudicial aos professores, 
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desmotivando-os; é nesse sentido que os cursos se transformam em puro tarefismo. Mesmo 

sabendo que ―[...] sempre a gente tem um pouco a aprender, sempre tem alguma coisa que 

você não sabia [...]‖ (P18), é necessário que contribua para a prática docente. 

A P23 declara que ―pois é aí varia do curso que você está fazendo [...] outros já 

atendem muito das nossas necessidades, não totalmente, mas de forma parcial [...]‖ (P23). 

Pensar em formas alternativas para a FC dos professores é relevante, e pesquisar sobre as 

necessidades formativas destes sujeitos é condição imprescindível. Quando trazem sobre a 

perda de sentido da FC, é preciso buscar melhores alternativas junto às frentes de formação. 

O conteúdo das falas das professoras nos possibilita compreender que não basta impor 

a FC aos professores, importa investigar previamente sobre suas necessidades formativas. 

Hoje existe a necessidade de reconfigurar os arranjos formativos com os professores, em que 

eles se façam, se construam, se formem e se aperfeiçoem, partindo de suas necessidades e 

anseios e não por cumprimento de horas do calendário escolar.  

Na escola investigada, a FC tem ocorrido como uma ação com significado ou tarefa a 

ser cumprida. Entendemos que os tempos atuais exigem pensar em construir processos 

formativos com os professores e não para os professores, superando a ideia de uma formação 

receituária. Para 30% das professoras, a FC tem ocorrido nas escolas como uma tarefa a ser 

cumprida: ―[...] é uma tarefa, é imposto, vamos ser sincera‖ (P9); ―[...] só por tabela, só pra 

falar que está tendo‖ (P17); ―[...] negócio é imposto [...] tarefa a ser cumprida tá tendo 

retorno, mas de início chega como exigência‖ (P20). 

Na opinião das professoras, a formação que se tem feito é impositiva, elemento 

recorrente em suas falas; é uma formação para cumprir tabela, para dizer que está ocorrendo, 

formalizar que formou-se o professor; de trinta professoras entrevistadas, 30% declaram esse 

descaso. Não seria essa uma denúncia de como o governo, as secretarias de educação e a 

gestão tem tratado a FC como mera pauta dos discursos, como mera execução de metas 

propostas? 

Mesmo que seja uma imposição, é preciso que ela tenha retorno; melhor seria se os 

professores buscassem formação contínua por vontade própria, qualificar-se como um 

compromisso social: ―[...] tempo pra tá estudando alguma área que a gente gosta, dedicando a 

algum estudo, algum problema de sala de aula, pra gente trazer pra estar discutindo nessa 

formação não, mas já é uma coisa que vem imposta, não é a gente que sugere‖ (P1).  

Segundo Pereira (2010), a participação dos sujeitos no processo de construção é algo 

extremamente formativo, por isso eles devem opinar e suas sugestões devem ser ouvidas. 

Quando essa atividade se reduz à prescrição, ela se descontextualiza, e obviamente não 
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contribui para resolver os problemas que emergem, da sala de aula, para a prática docente. 

Esta tem sido a lógica do município no qual se realiza a pesquisa, como percebemos nessa 

fala: ―a SRE manda e isso é importante, tem que ser repassado‖ (P5). 

Percebemos, nas falas, muitas contradições, pois 53,33% das professoras disseram que 

a FC é uma ação com significado, ―[...] deixa alguma coisa pra gente algo de bom, mesmo 

que a gente não esteja gostando [...]‖ (P7); ―Ação com significado, ainda voto nisso [...]‖ 

(P19); ―Uma ação com significado [...] coisas que a gente às vezes participa, que a gente 

pergunta [...] quando é que eu vou usar isso, e tem uma ou outra coisa que a gente não usa, 

mas a maioria a gente usa sim‖ (P24). 

Inferimos que não basta o professor buscar a formação; o fazer por fazer em nada 

acrescenta à sua formação, desse modo, nos instigamos a perguntá-las se esses cursos que elas 

procuram têm contribuído, de algum modo, para a prática pedagógica na sala de aula. Essa 

também foi uma problemática da pesquisa: 100% das professoras entrevistadas relatam que a 

FC que fizeram ou fazem contribuem para a prática pedagógica na sala de aula: ―[...] várias 

sugestões pra estar adaptando em sala de aula‖ (P1); ―[...] vê coisas a respeito de atitude e 

atividades e outras coisas que você pode trabalhar com o aluno que tem dificuldade de 

aprendizagem, que tem algum problema de ensino na sala de aula [...]‖ (P10); ―[...] educação 

especial e me ajudou entender muitos problemas que eu via nos meus alunos, e ficava 

achando que fosse preguiça [...] me auxiliou bastante‖ (P13). 

Como já ressaltamos, a formação de professores, no período pesquisado (1990-2016), 

tem se realizado no contexto neoliberal e tem sido pensada de cima para baixo, excluindo os 

docentes de sua elaboração, colocando sobre eles apenas a efetivação de forma impositiva, já 

que são massa de manobra. E, além disso, vem com o objetivo de resolver, em curto prazo e 

com pouco investimento, os males da educação, ou até mesmo de afirmá-los. 

Contudo, as professoras da pesquisa buscam uma FC que contribua para melhorias da 

aprendizagem sua e de seus alunos, a entender seus problemas e buscar soluções. Pois, todas 

possuem a visão de que a FC de qualidade é aquela que contribui para mudar a prática do 

professor na sala de aula: ―[...] inovou as nossas estratégias [...] tem um visão diferente [...]‖ 

(P23). 

Uma característica de FC, fornecida pelos professores, é sua compreensão como 

meio de inovação, tomada como outra subcategoria, por sua proeminência na fala das 

professoras: ―[...] doença falciforme [...] à criança superdotada [...]‖ (P18); ―[...] o meu 

menino de hoje é um menino diferente [...]‖ (P20); ―[...] tudo que vem novo é bom‖ (P22); 

―[...] Psicopedagogia, a gente compreende mais o aluno na sala de aula [...]‖ (P24). 
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Percebemos uma necessidade do professor em atualizar-se, preparar-se para a realidade em 

que atua. Do contrário, será julgado incompetente e fadado ao insucesso, e, possivelmente, 

não atenderá aos quesitos necessários. Esses são argumentos extremamente fortes para 

pensarmos uma formação mais consubstanciada ao professor, sujeito histórico e social da 

ação pedagógica. 

Os professores buscam se inovar, pois concluem que as dificuldades e impasses 

mudam a todo instante e exigem deles, cada dia, mais formação. Brzezinski (2008) traz que a 

educação continuada de professores se assenta na concepção de educação que se realiza ao 

longo da vida, e tal é a ideia que o professor deve assumir. A FC pode incidir em melhoria 

para toda a escola em vários aspectos: ―[...] terceiro ano, tinha 10 12 meninos que não sabiam 

ler, hoje nós temos no 2º ano todos os alunos sabem ler, todos até os alunos de AEE [...] tenho 

certeza que contribui muito não só pra mim, mas toda a escola, sabe principalmente o ciclo 

inicial que o Pacto é oferecido‖ (P25).  

A P25 salienta, em outra pergunta, esse aproveitamento dos professores em relação 

às práticas mais inovadoras, afirmando que professoras tradicionais transformaram suas 

práticas na escola em que atuam: ―[...] eu vi professores extremamente relutantes com práticas 

inovadoras, transformar a aula dele, a sala, a biblioteca, a escola, então eu acho que realmente 

veio pra transformar [...] quando a gente chegava muito empolgada a gente contagiava os 

colegas. Porque realmente são práticas inovadoras‖ (P 25). 

São contribuições como essas que a FC deve instigar nos professores fechados e 

tradicionais, mudando sua perspectiva, convidando-os à inovação. Ou seja, a FC precisa se 

fazer significativa e inovar para resultar em melhorias para todos os envolvidos no processo 

educacional, independente das limitações que possuam. Trata-se de um círculo infinito de 

trocas de saberes e experiências que deram certo, que possibilita indagações acerca do como 

lidar com aquele aluno que possui dificuldades, troca de projetos, aprendizagens e reflexões. 

Discutindo, ainda, se esses cursos têm contribuído para a melhoria da prática docente, 

a P8 afirma que foi por meio da FC que ela conseguiu desenvolver um projeto: ―[...] 

desenvolvi um projeto [...] inclusive agora dois anos depois eu estou colhendo frutos desse 

projeto [...] prêmio [...]‖ (P8). O que nos chama muito a atenção é o fato de que a professora 

conseguiu desenvolver um projeto e ser classificada em uma premiação; essa fala nos remete 

com muita clareza à lógica da competitividade, da premiação, do incentivo aos melhores 

resultados.  

Por outro lado, percebemos, na amplitude das discussões sobre a temática, que, de 

alguma forma, a FC acrescenta algo aos professores, pois transforma a sala de aula e a escola 
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como um todo, ou seja, tem caráter de inovação. Nessa linha de raciocínio, uma FC, com 

encontros esporádicos, não resulta em mudanças significativas, pois, de certo modo, não tem 

continuidade e relação efetiva com a prática dos professores.  

Considerando a sociedade que estamos vivendo e a informação em tempo real, poucas 

horas, de qualquer curso, não garantem e não abrangem a reflexão ali feita; pelo contrário, é 

preciso que se constitua como atividade sólida, significativa e proporcione o desenvolvimento 

pessoal e profissional docente. Partimos do entendimento de que o projeto de sociedade e de 

formação de professores presente em nosso país inscreve-se segundo a economia do mercado 

e de nada acrescenta ao professor, pelo contrário, impõe sobre ele apenas o papel de 

transmissor e mantenedor da ordem vigente.  

Já que todas as professoras entrevistadas concordam que a FC contribui para a prática 

pedagógica na sala de aula, investigamos também se as concepções e estratégias presentes nos 

cursos de que participam tem como base o contexto que lhes cerca, suas experiências, e se 

tem suprido suas carências. Nesse sentido, 56,66% das professoras responderam que sim: 

―[...] cursos que eu faço são pensados no que estou precisando [...]‖ (P4); ―[...] quando o 

professor busca, ele busca aquilo que ele está necessitando [...]‖ (P18). Uma delas ressalta: 

―[...] não faço nada por fazer, só pra encher diploma não [...] aquilo pra mim não é útil eu nem 

olho [...] busco o que eu preciso‖ (P2). A nosso ver, a opinião dessa professora é bem 

reflexiva, mas não representa o pensamento da maioria. Parece-nos que a FC perdeu seu valor 

e transformou-se em tarefismo, e as iniciativas se apoiam em um aprender fazendo e não no 

saber da experiência dos professores. 

Numa perspectiva crítica, o professor reflete na e sobre sua prática, por isso ele deve 

estar atento a todos os conhecimentos, continuamente se inovando. O professor pode buscar 

uma FC sobre determinado assunto, mas, quando chega ao espaço de formação, pode 

encontrar muito além do que espera ou pode buscar, e, talvez, pode não encontrar o que 

busca. Então, a questão central é que a realidade deve ser considerada, assim como os temas 

que são tratados, pois todos podem e devem ser usados; ademais, é necessária a valorização 

da experiência dos professores. 

Para algumas professoras, o PNAIC supre suas carências, e é programa que se destaca 

durante toda a nossa investigação: ―[...] traz muitos benefícios pra sala de aula‖ (P11); ―[...] 

cursos eu vejo que são coisas que muda o nome às vezes, dá uma maquiada [...] Pacto sempre 

aparece uma coisa nova [...]‖ (P19); ―[...] abertura muito grande pra gente compartilhar 

experiências [...] Pacto [...]‖ (P25). A partir do PNAIC, segundo estas professoras, é possível 

criar o diferente e o novo; em contraponto, outra professora afirma que algumas formações 
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continuadas não focam o essencial, a realidade dos professores: ―[...] a gente falava o que é 

que tava acontecendo, e eles queriam tampar o sol com a peneira, ahh, mas não é assim, a 

gente mostrava a realidade [...] eles [...] deixa assim que é assim que tá bonitinho‖ (P13).  

Os professores passam a cumprir tarefas e obrigações, para as quais, muitas vezes, não 

estão preparados. Conforme Oliveira (2010, p.24), o professor ―diante das variadas funções 

que a escola pública assume, tem de responder a exigências para as quais não se sente 

preparado. Muitas vezes os trabalhadores docentes são obrigados a desempenharem funções 

de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras‖.  

O que se configura é que os professores são visto como massa de manobra, devem 

responder às várias avaliações, pois estão sob constante vigilância. Nessa concepção, os 

professores são convidados a uma busca incessante de capacitação e aperfeiçoamento para 

atender metas, muitas vezes, fora da própria realidade, levados a um treinamento constante e 

nada inovador.  

Para a P15, as concepções presentes nos cursos de FC que ela tem participado tem 

suprido suas carências por ter aprendido de forma descontraída: ―vai até além [...] oficinas [...] 

de uma forma mais descontraída‖ (P25). Para P27, a FC a ajudou a entender o trabalho de 

seus alunos da zona rural: ―[...] zona rural tem muito isso né, os pais às vezes preocupam em 

colocar o filho pra trabalhar, pra ter uma formação de homem trabalhador né, não é nem 

assim estou ensinando a profissão, apanhar quiabo, trabalhar na roça [...]‖ (P27). Percebemos, 

em ambas as falas, como a FC tem orientado suas práticas diárias, seja pela parte prática ou 

por meio de conhecimentos que auxiliam no entendimento sobre os alunos.  

Em contraponto, 16,66% das professoras registraram que as concepções e estratégias 

presentes nos cursos de FC de que tem participado não supriram suas carências: ―[...] muita 

coisa que você fica em dúvida ai você tem que ir na Internet procurar, correr atrás, se virar 

[...]‖ (P22); ―As carências não, mas [...] eu sempre trago pra sala de aula, alguma coisa que eu 

aprendi lá [...]‖ (P 14). Entendemos que, para essas professoras, as concepções e estratégias 

presentes nos cursos de FC de que têm participado são voltadas para o treinamento, em sala 

de aula, daquilo que é pedido nas avaliações externas – logo, a FC como treinamento é uma 

importante subcategoria, porque as professoras falam imensamente nesse termo. Essa é uma 

situação gravíssima e nos chama muito atenção, já que as propostas atuais têm tido, como 

principal objetivo, a elevação de índices de aproveitamento e não a preocupação com as reais 

aprendizagens de seus professores e alunos. 

Conforme Brzezinski (2008, p.1152), devido a baixos índices dos alunos, o discurso 

da mídia e de políticos tem atribuído ao professor a falência da educação básica, ―como se a 
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qualidade da formação e o exercício da docência fossem responsáveis pelas mazelas da opção 

pelo Estado mínimo, que procede ao contingenciamento de recursos para as políticas sociais‖. 

Por isso, é necessário entender as concepções e estratégias presentes nos cursos de FC de que 

essas professoras têm participado, verificar intenções e finalidades, para que não sejam 

oficializadas como prática sem sentido, mera reprodução de conteúdos e puro tarefismo. 

Nesse sentido, a FC, muitas vezes, é vista como um instrumento paliativo que serve 

para qualificar para as exigências do mercado ou para suprir falhas da formação inicial. 

Questionamos se as professoras entrevistadas concordam com tal ideia e 63,33% disseram que 

não. Relatam que a FC é complemento, serve para aprimorar, mas o professor tem que estar 

disposto: ―ela vem suprir algumas lacunas, dificuldades do dia a dia [...]‖ (5); ―[...] não é com 

uma FC que você vai corrigir o erro do passado, você vai corrigir o erro é com a prática na 

sala de aula, no dia a dia ali‖ (P14); ―complementar mais, o que o professor não conseguiu ver 

[...] consegue agora com a FC porque ele vai ter melhor opção de buscar até perguntas e 

respostas aquilo que ele não entendeu‖ (P15). 

Defendemos que a FC em serviço deve partir das dificuldades das professoras, a partir 

de um levantamento de quais são e como mudá-las. É necessário que o professor tenha 

interesse em participar, e esse interesse só surge se as questões trabalhadas naquele espaço 

partirem de suas necessidades, pois: ―[...] se você teve uma formação boa, e você pegar os 

livros e estudar você aprende, não precisa da FC, depende do seu interesse da sua vontade, o 

que você não sabe, você corre atrás aprende até sozinha‖ (P17). 

Essa busca não é apenas do professor. São importantes outros parceiros nessa procura: 

secretarias de educação, gestores, entre outros atores, ―[...] porque desde que você procura um 

curso é porque você quer novas ideias [...]‖ (P28). As professoras declaram, em suas falas, 

que reconhecem em sua maioria que a FC é para aprimoramento. Seria essa uma subcategoria, 

um achado importante, pois os professores devem se tornar reflexivos e críticos, indo além da 

lógica do aprender a aprender, já que realidade lhes exige, cada dia, mais e mais saberes.  

No entanto, uma professora ressalta que não é suficiente fazer um milhão de FC se 

tudo continuar como está: ―[...] problema não está no professor, o problema está na estrutura 

familiar, está no modelo de educação que o governo impõe, não adianta a gente pode fazer um 

milhão de FC [...] se continuar tudo do jeito que está não adianta absolutamente nada‖ (P16). 

Essa questão está entrelaçada ao pensamento de Arce (2001, p.254): 

 

O remédio para a cura deste mal passou a ser a receita obrigatória de 

consultores financeiros neoliberais: por um lado, manter o Estado forte 
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suficiente para acabar com gastos desnecessários, privatizar empresas 

estatais e liquidar os sindicatos e, por outro, diminuir os gastos e as 

intervenções estatais nas questões sociais e econômicas; todas estas medidas 

devem ser administradas de uma só vez, de forma quase que ditatorial, pois a 

meta principal de tudo isto é a estabilidade monetária, que deve ser 

alcançada a qualquer preço [...]. Dentro desse preceito, a educação é eleita 

como chave mágica para a erradicação da pobreza, pois, investindo-se no 

indivíduo, dando lhe a instrução, ele poderá ser capaz de buscar seu lugar ao 

sol. 
 

Esse modelo, a nosso ver, acarreta inúmeros prejuízos aos professores: salários baixos, 

formação inicial e continuada precárias, e intensa desvalorização social do professor. Nesse 

viés, muitas vezes, notamos a FC como um instrumento paliativo que serve para qualificar as 

exigências do mercado ou para suprir falhas da formação inicial, e não para aprimoramento. 

As questões acima retomam a LDB (9.394/96): o Piso Salarial,
39

 o Plano de carreira 

do município,
40

 entre outras, no sentido de garantir tempo, salários, espaço e outros aspectos 

de valorização do professor. Entretanto, essa não é a realidade, segundo Leher e Lopes (2008, 

p.2): ―[...] no Brasil, além dos salários serem muito baixos, a diferença salarial entre o início 

da carreira e o término não ultrapassa 45%, enquanto que em países como Portugal, a 

diferença é da ordem de 170%. [...]‖.  

Entendemos, por meio dos autores, que a carreira da educação básica dos professores 

brasileiros está entre as piores, em termos de remuneração, entre países de perfil semelhante e, 

se continuar assim, o número de professores irá diminuir a cada dia. A meta 17 do PNE 

(2014) é: ―valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação 

Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PNE‖. Tal proposta deve, assim, ser 

efetivada, no sentido de garantir ainda maior atratividade pela carreira docente. No site do 

observatório do PNE (2014), consta que, em 2014, atingiu-se 54,5% e que a meta é de 100% 

para 2020. 

Faltam apenas 4 anos para se chegar a 2020 e, diante desses dados, entendemos que 

metade dos professores apresentados ainda não tem um salário digno, adequado à importância 

da profissão, e também isso é responsável pela tamanha escassez de professores em nossas 

escolas. Como apontamos, é necessário que o valor do salário desses profissionais cresça de 

modo mais acelerado; mas, no momento em que vivemos, é de duvidar se a meta se 

                                                           
39

 LEI Nº 22062, DE 20/04/2016. 
40

 LEI Nº 2.173/2008. 
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concretizará, pois, com a aprovação da PEC 241
41

 (PEC55), ―a Proposta tende a aprofundar a 

crise econômica ora em curso, afastando o país de um modelo de crescimento baseado em 

inovação, inclusivo e sustentável‖ (CRUZ, 2016, p.6). 

Ainda sobre a questão se a FC é para suprir falhas da formação inicial, uma professora 

diz: ―[...] mais de 30 anos de profissão, com certeza uma aula que eu dou hoje, é melhor do 

que a que eu dei a 20 anos atrás, a um ano atrás, a uma semana atrás, então a cada dia você 

tem que estar melhor [...]‖ (P20). Outra, ressalta que o curso de FC não ensina a dar aula, é no 

dia a dia que o professor aprende, o que implica em dizer que a formação inicial também não 

vai bem, pois as professoras ressaltam a escassez das mesmas: ―ele não vai te ensinar a dar 

aula [...] você vai aprender é no dia a dia [...]‖ (P24). 

As falas também denunciam, muitas vezes, a situação problemática que vivem na 

escola atual e, supostamente, a FC ajudaria a encontrar soluções: ―[...] só é professor mesmo 

hora que você vai pra sala de aula e começa a lidar com um problema após o outro e que você 

vai buscar a solução pra resolver, porque nada que você aprendeu na faculdade ou no normal 

superior, você não usa aquilo [...] faculdade [...] orienta mais didaticamente [...] o que te 

forma mesmo é o problema do dia a dia, aí você vai procurar pra resolver, FC, continuar 

buscando, procurando e se orientando‖ (P25).  

No entanto, 23,33% das professoras entrevistadas afirmaram que a FC é para corrigir 

problemas da má formação inicial: ―[...] Pedagogia eu não fui apta a dar aula no ensino 

especial, e até por isso que fiz a FC [...]‖ (P6); ―[...] quando a gente formou não tinha as 

estratégias que tem hoje [...]‖ (P7); [...] estar procurando livros, correndo atrás ninguém te 

oferece [...]‖ (P22), ―[...] graduação ela é muito corrida, os professores estão lá eles jogam a 

matéria, eles não querem saber [...]‖ (P18). Essas professoras atuam há 10, 20 anos na 

educação, não são iniciantes na profissão e, mesmo assim, trazem uma ideia enviesada de FC 

como meio de corrigir problemas da formação inicial. 

Temos que salientar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério, no trabalho docente na Educação Básica 

(Resolução CNE/CP n. 02/2015); repensada por Araújo (2016), as Diretrizes possibilitaram 

avanços significativos e outros foram mantidos, e um aspecto relevante é a 

                                                           
41

 ―Além do caráter impositivo da tramitação do processo relativo à PEC do Teto (que tem ignorado as 

reivindicações populares e se furtado de estabelecer um diálogo com os mais diversos segmentos da 

sociedade brasileira), o ponto mais criticado da proposta refere-se aos efeitos deletérios do 

congelamento real de investimentos públicos federais em saúde, educação e assistência social – 

congelamento este previsto para os próximos vinte anos, com correção anual apenas pela inflação 

(artigos 101 e 102)‖ (CRUZ, 2016, p.5-6) 
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―institucionalização de projeto próprio de formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério da educação básica, por parte das instituições formadoras‖ (ARAÚJO, 2016, p.12). 

E, ainda: 

 

vale ressaltar que essa perspectiva de formação e valorização docente 

implica em novos desafios para o campo das políticas educacionais, 

envolvendo os entes federados, os sistemas e as instituições de ensino, os 

fóruns permanentes de apoio a formação dos profissionais da educação, as 

entidades cientifico-acadêmicas e sindicais e, em especial, as instituições 

formadoras, na construção de propostas e projetos mais orgânicos para a 

formação inicial e continuada como delineado nas novas DCNs [...] Para sua 

materialização na realidade educacional, é fundamental a instituição do 

Sistema Nacional de Educação, como previsto no Plano Nacional de 

Educação, a fim de consolidar uma Política Nacional para a formação dos 

profissionais do magistério [...] (ARAÚJO, 2016, p.12). 

 

Araújo (2016) ressalta outra perspectiva de formação de professores que superará os 

problemas apontados nas falas das professoras referenciadas nessa pesquisa, pois sabemos das 

contradições apresentadas por elas: ora é vista como ação isolada, ora coletiva, como ação que 

possibilita atingir certas necessidades dos professores. Desse modo, enquanto estudiosas da 

temática, defendemos a construção de uma lógica de desenvolvimento profissional docente 

que não responsabilize o professor pelos fracassos do sistema de ensino, mas que garanta 

melhorias e contribua para a prática docente. 

Cabe dizer que a PEC 241 (PEC55) evita essa lógica de desenvolvimento profissional 

docente, pois impede o alcance dos 10% do PIB. Sabemos que o congelamento, por 20 anos, 

dos recursos para a educação resultará em propostas esquecidas, estagnadas e que 

permanecerão no papel. O oferecimento do mínimo de financiamento, de quantidade ao invés 

de qualidade, não é suficiente para o exercício da profissão docente. 

Barroso (2005) diz que, neste contexto de incertezas, os critérios e opções de 

financiamento passam a ser confiados à ―[...] ‗mão invisível‘ do mercado em função de 

objectivos de eficácia, qualidade e excelência definidos de maneira unívoca pelas regras da 

concorrência. Depois do ‗tudo Estado‘ passou-se para o ‗tudo mercado‘!‖ (BARROSO, 2005, 

p.742). E, nesse contexto de ―tudo mercado‖, segundo Shiroma e Evangelista (2003), ao 

professor é delegado o papel de ―recurso humano‖ indispensável; desta feita, ele precisa ser 

―(con)formado‖ às demandas da atualidade. Ou seja, o professor não tem escolha, as 

demandas se configuram e ele é indispensável, é a mão de obra barata, insubstituível, por 

enquanto, para dar funcionamento ao sistema educativo e responder às expectativas. 
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Embora, na visão da maioria das professoras, a FC contribua para a melhoria da 

prática docente, questionamos as condições em que ela se efetiva, seus limites e 

possibilidades: estrutura, tema, relação com a realidade dos professores, contextualização, 

dentre outros aspectos. Sua organização estrutural e pedagógica será discutida no próximo 

subtítulo. 

 

 

3.3 FORMAÇÃO CONTINUADA: da organização estrutural à organização pedagógica 

 

 

Elencamos essa categoria, no sentido de entender como acontece, da organização 

estrutural à organização pedagógica, as formações continuadas em geral. Buscamos refletir, 

de modo mais acurado, o matiz das formações continuadas em serviço. Indagamos, 

primeiramente, os tipos de cursos que as professoras têm procurado por conta própria, 

significativamente, e não por puro tarefismo. 

Concluímos que 70% afirmam fazer FC à distância, pela internet; leituras em casa, de 

livros, da Revista Nova Escola; na faculdade, cursinhos: ―[...] sempre que tem algum de 

interesse eu faço, mas é à distância [...]‖ (P2); ―Internet, leitura de livros em casa, além da 

matriz curricular [...] assino Revista Nova Escola [...]‖ (P5); ―Eu fiz em Ituiutaba, fiz em 

Uberaba [...] os outros cursos foram pela Internet mesmo‖ (P6); ―Em Itumbiara, na faculdade, 

cursinho, Internet, pós à distância na Unopar 
42

‖ (P9); ―[...] tentando um cadastro com a 

NATURA,
43

 tem uma formação [...]‖ (P19). As falas evidenciam a tendência da EAD como 

meio de fazer FC; portanto, a tomamos como subcategoria por sua proeminência na fala das 

professoras. Com o advento da internet e avanço das TIC‘s,
44

 a EAD se expandiu como uma 

modalidade de ensino. Segundo Campos e Souza Júnior (2011), as TIC‘s têm sido um dos 

elementos provocadores de mudanças das relações sociais, formas de comunicar, produzir e 

consumir, não sendo neutras e descontextualizadas do seu tempo.  

                                                           
42

 Universidade Norte do Paraná. 
43

 Empresa brasileira. 
44

 Segundo Ramos (2008), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são os procedimentos, 

métodos e equipamentos para processar informação e comunicar que surgiram no contexto da 

Revolução Informática, Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos 

gradualmente desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 90 do mesmo 

século. Disponível em: 

<http://livre.fornece.info/media/download_gallery/recursos/conceitos_basicos/TICConceitos_Basicos_

SR_Out_2008.pdf>. Acesso em: 15 Jan. 2016. 
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Campos e Souza Júnior (2011) sublinham que, dentre as políticas governamentais para 

a formação dos professores (inicial, continuada e em serviço), o esforço em aliar essa 

formação à utilização das TIC‘s, se faz cada vez mais presente. Isso fica claro na fala das 

professoras: ―fiz online, mas eu acho que ela foi bem válida, me trouxe bastante 

conhecimento que eu não tinha a respeito [...] tá faltando é pessoas qualificadas pra oferecer 

esses cursos [...]‖ (P23); ―Internet, vivência [...] conversa com outros pesquisadores [...]‖ 

(P16). 

Como Porto, Neves e Machado (2012, p.9) declaram, ―por ser um sistema aberto e 

flexível, a educação a distância torna-se cada vez mais aliada para viabilizar a formação de 

professores‖. A esse respeito, corroboramos com o pensamento de Silva Jr (2003), ao ressaltar 

que a EAD impossibilita a relação entre os sujeitos sociais e históricos, e a articulação 

política, ética e reflexiva, ―[...] a valorização dos professores se daria por meio de sua 

capacitação instrumental e não pelo papel essencial que ele exerce na construção das relações 

sociais e na formação humana‖ (SILVA JR., 2003, p.83). 

Percebemos a Internet e a EAD extremamente presente na fala das professoras, como 

meio pelo qual procuram alguma FC; entretanto, pensamos ser necessário refletir sobre os 

prós e contras da mesma. Além da busca por formações online, essas professoras dizem 

buscar na formação subsídios para lidar com a educação especial. Existe, assim, a procura por 

temas atuais, uma vez que temos, hoje, educação inclusiva, diversidade, multiculturalismo, 

questão étnica racial e outros temas, principalmente após a Declaração de Salamanca, em 

destaque nas escolas; entendemos que é necessário discutir se a procura das professoras por 

esses temas é por interesse ou se sentem-se excluídas, uma vez que, diante de alunos 

portadores de necessidades especiais, não sabem como agir, e são obrigadas a ter sucesso 

também nessa questão.  

As professoras migram para outras cidades, em busca de atualização em assuntos 

muitas vezes diferenciados: ―[...] AEE e criança superdotada, sempre que a gente sabe dos 

cursos dá pra fazer [...] sabendo através de terceiros [...]‖ (P18). Cabe dizer que a ideia de 

buscar FC pela certificação é tarefismo, é esvaziamento de sentido: ―[...] pra te falar a verdade 

eu não gostei, eu precisava muito da certificação então eu fiz ele pela Internet, [...] gosto de 

contato, de conversa, gosto de interagir‖ (P25). 

Uma carga significativa de recursos financeiros tem sido dispendida em planos e 

projetos de ―capacitação‖ de professores, seminários e congressos. Com base na análise dos 

projetos implementados em Minas Gerais, concluímos que várias ações foram desencadeadas, 

como ProQualidade, Procap, Projeto Veredas, Centro de Referência Virtual do Professor, 
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MAGISTRA, entre outros. Implementar todos os planos que Minas realizou em 10 anos, 

obviamente, foi um investimento bastante significativo, entretanto, a realidade apresentada na 

pesquisa nos permite afirmar que ainda não há um retorno de qualidade. 

Por outro lado, 30% das professoras disseram que não tem procurado FC e 

argumentam seus motivos: ―[...] tô querendo é até sair da educação, pra te falar a verdade 

[...]‖ (P1); ―não eu tenho uma dificuldade muito grande nessa parte aí de dominar a mídia [...] 

fazer um curso de informática [...] procura aprender é sozinho, você procura um amigo que 

sabe, que te orienta, que te ensina alguma coisa [...]‖ (P26). 

A fala da P1 nos instiga: diz que não procura FC porque está querendo abandonar a 

profissão, o magistério, para ela, ele não tem mais sentido. A procura pela carreira docente 

vem diminuindo, não é de intrigar que o MEC tenha lançado a campanha ―Seja um professor. 

Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais justo, com oportunidade para todos‖, e 

programas de incentivo como UAB, Fies e PROUNI, pretendendo conquistar profissionais 

para a educação. Parece-nos contraditório tal movimento, afinal, defendemos a valorização 

dos professores, o que nos leva a crer que o interesse pela profissão virá à tona. 

Ainda acerca da organização estrutural e pedagógica das FC oferecidas, indagamos 

sobre a pertinência dos temas tratados nas formações continuadas; 93,33% disseram que são 

pertinentes e que trazem variados temas: ―Tem muitos assuntos interdisciplinares, que 

envolve todos, Ciências, Português, Matemática, Geografia [...]‖ (P12); ―[...] sequência 

didática, foi muito bom porque a gente usa bastante [...]‖ (P13); ―Totalmente coerentes com a 

realidade da nossa escola, da nossa sociedade [...]‖; ―[...] maioria é compatível sim com o que 

a gente trabalha‖ (P24). 

Diante dos resultados encontrados, elencamos como subcategoria a relevância do tema 

tratado na FC. Percebemos, na fala das professoras, intenso realce a essa escolha, pois, através 

dela, existe o interesse em participar de uma FC. Essa pertinência deve ser uma constante nos 

cursos, com assuntos que vão ao encontro do professor, porque, desse modo, eles sentirão 

vontade de estar naquele local e aprender mais: quando existe significância no conteúdo 

apresentado existe, também, aprendizagem. 

Outro fator ressaltado é a forma como esses temas são abordados: ―o tema em si é até 

pertinente, a forma como ele é abordado que não [...]‖ (P16). O modo como os professores 

formadores, os palestrantes, constroem o momento de diálogo, muitas vezes não é condizente 

com as necessidades dos professores: ―[...] geralmente é o mesmo assunto, mas tem alguma 

coisa proveitosa‖ (P22).  
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A P3 diz que as formações não têm temas interessantes, mas não justifica o porquê da 

crítica, e outra afirma: ―têm alguns que parece que é só pra gastar o dinheiro mesmo, que vem 

do governo‖ (P14). Essas concepções guardam estreita relação com a pesquisa de 

Rheinheimer (2007), em que ―[...] 64,8% dos professores pesquisados afirmaram não 

participar da definição dos temas para a sua formação; 22,2% afirmaram participar em parte, e 

apenas 11,5% dos professores responderam que participam da definição dos temas, enquanto 

1,8% não forneceu resposta‖ (RHEINHEIMER, 2007, p.11). 

Os professores não participam das escolhas de temas, mormente os cursos são 

encomendados, inclusive o material a ser utilizado possui uma visão unilateral de FC. Tal é 

também a realidade das ações desencadeadas em Minas Gerais e no município onde essa 

pesquisa se realizou. É evidente que se deve partir do sujeito, do que ele deseja aprender ou 

entender. Para haver pertinência, faz-se importante que os professores sejam ouvidos em seus 

anseios, já que eles são sujeitos ativos no contexto escolar e na sociedade. Quem melhor do 

que o próprio sujeito para dizer o que quer, sente ou anseia mudar.  

Muitos professores chegam ao espaço de FC com aspirações, contudo, por inúmeros 

fatores, como a falta de afinidade com as propostas ali discutidas, desistem. Portanto, a FC 

deve ter como propósito atender aos interesses do professor com temas pertinentes. Mas, se os 

temas são tão pertinentes, será que elas já desistiram de alguma FC? O que as levou a essa 

desistência? É nesse viés a discussão que se propõe a seguir.  

Dentre as professoras entrevistadas, 90% disseram que não desistiram de nenhuma FC: 

―Não, sempre que eu começo alguma eu vou até o fim, sendo boa ou ruim, vai até o fim, pra 

ver no que é que dá‖ (P3); ―[...] vou até o final, não desisto não, por mais ruim que seja, você 

tira alguma coisa de proveito [...]‖ (P17); ―[...] mesmo as coisas que é ruim na sua vida você 

tira alguma coisa de positivo [...] vou até o fim [...]‖ (P25). 

Essas professoras relatam que, em tudo o que começam, vão até o fim, pois mesmo 

que a FC não tenha qualidade sempre tiram algo de proveito. Nesse sentido, entendemos que 

as professoras devem questionar a qualidade dessas formações, fazendo com que as propostas 

venham de encontro às suas reais necessidades e que os temas sejam relevantes. Percebemos, 

também, que é necessário entender o porquê da desistência de algumas professoras, pois, a 

partir dessas motivações, é possível uma (re)organização estrutural e pedagógica daquilo que 

é oferecido. 

Muito curioso é que uma professora diz: ―tenho 40 certificados‖ (P4), e outra diz: ―[...] 

todas que comecei terminei, pressão [...]‖ (P13). Para ganhar certificado ou por imposição, 

muitas vezes, isso não garante transformação de saberes. Os dados quantitativos não 
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equivalem à qualidade; essa lógica é produtivista e nem sempre resolve as dimensões da 

prática educativa. Na esteira do aligeiramento, a aprendizagem pode se reduzir a despreparo. 

Segundo Pereira (2010, p.1-2): 

 

os professores passam a colecionar certificados – mesmo que para isso se 

preocupem mais em assinar as listas de presença do que em participar 

efetivamente desses instantes de formação – que podem significar um 

pequeno aumento percentual em seus já baixíssimos salários, mas que, 

geralmente, não trazem muitos ganhos para a melhoria de sua prática de 

ensino na sala de aula. 

 

Nesse sentido, atentar às motivações para realização da FC é fundamental; quando os 

certificados são evidenciados, é porque há cobranças diretas sobre elas, seja salarial ou da 

própria escola, portanto, a certificação é uma subcategoria, aqui, ponderada por aparecer na 

fala das professoras diversas vezes.  

Outra professora diz que desistiu do PNAIC por sobrecarga de trabalho: ―[...] o Pacto 

eu não quis fazer, por carga horária demais [...] tenho outro cargo, eu faço módulo duas vezes 

na semana [...] chego em casa todos os dias sete e meia, e na quinta dez horas da noite, então é 

muito puxado, você fica muito cansada‖ (P18). O professor perfaz uma carga horária maior de 

trabalho, o que não favorece seu aperfeiçoamento profissional. 

Evidenciamos, portanto, a precarização do trabalho docente por dois motivos; o 

primeiro, relaciona-se ao baixo salário para exercer sua função em 20h semanais, forçando-o à 

dobra de turno para melhorar a renda pessoal e familiar; consequentemente, é levado à 

desqualificação, haja vista as exaustivas horas de trabalho contínuo. O segundo, refere-se à 

formação em si, direito adquirido, necessidade vital da profissão, contudo, inviabilizada por 

falta de tempo para sua realização.  

Se a FC deve estar entrelaçada ao desenvolvimento humano, é preciso que ela se 

relacione com a atividade docente dos professores, com suas necessidades e condições de 

trabalho. Chama-nos atenção a seguinte fala: ―[...] pesquisa pra ver se realmente vai valer a 

pena aquele curso [...]‖ (P28); outra relata ―[...] comecei fazer quando eu vi que não me 

interessava eu parei [...] as meninas pegou e terminou não você vai ter o diploma [...] 

perguntar o que é que fala, eu não sei [...]‖ (P2). A escolha por um curso ou qualquer 

atividade formativa alicerçada em ações baratas, de fácil acesso e aligeiradas, pode ocasionar 

o abandono. Por isso, os professores devem buscar qualidade, com conteúdo, tempo e espaço 

pertinentes, professores formadores capacitados que conheçam e partam da realidade dos 

participantes. 
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Por outro lado, 10% das professoras disseram que já desistiram de alguns cursos por 

motivos particulares: ―[...] desisti porque minha avó estava doente eu tive que ajudar [...]‖ 

(P6); porque tinha aulas presenciais (no caso por ser em outra cidade e ficaria difícil a 

locomoção): ―[...] EJA na UFU, só que como tinha aulas presenciais eu desisti [...]‖ (P10); e 

por falta de transporte: ―[...] em Uberlândia né, e eu precisava de transporte e não tinha no dia 

certo e aí eu desisti porque estava difícil‖ (P23).   

As falas indicam que as condições pessoais das professoras também influenciam na 

questão, sobretudo porque podem ser impedimento para a procura por uma FC. Assim, é 

preciso reformular as ações propostas, tentando entender o porquê das desistências e o que 

fazer para que não ocorram.  

Cabe relatarmos outra questão feita às professoras: se a FC é capaz de atender às 

necessidades dos professores do Ensino Fundamental; 6,66% disseram que depende da 

vontade do professor: ―Daqueles que tem interesse sim [...] vários tipos de professor, tem 

aqueles que fazem por estar fazendo, pra ter uma hora, pra ter um diploma [...]‖ (P2); ―[...] o 

curso tá aí o professor que tem que interessar e correr atrás [...]‖ (P 27). 

Por outro lado, para 6,66% das professoras, a FC não tem sido capaz de atender às 

necessidades dos professores do Ensino Fundamental: ―Do jeito como está sendo realizada 

não [...] a gente tem a vivência, o governo hoje em dia, ele tem um modelo pronto, ele quer 

reestruturar de baixo pra cima [...]‖ (P16); ―[...] escola está cada dia pegando mais a 

responsabilidade das crianças, responsabilidade que às vezes é até dos pais, já estão 

incumbido aos professores [...] muito longe ainda de ser o ideal‖ (P23).  

As falas retratam que dependeria dos próprios professores do Ensino Fundamental a 

FC ser capaz de atender às suas necessidades. Lembramos, novamente, que não é única e 

exclusivamente do professor a responsabilidade por seu processo formativo, mas de todos os 

outros atores sociais envolvidos na educação; a FC só tem sentido quando se configura como 

uma política de intervenção para a melhoria da prática pedagógica.  

Percebemos que as respostas exemplificam a lógica existente: a FC não tem sido capaz 

de atender aos anseios dos professores, pois o governo manda tudo pronto, aumentando as 

exigências e as atribuições. Embora os professores aceitem essa retórica, uma maneira do 

professor se sentir respeitado, ouvido, envolvido e capaz de atuar sobre processos 

pedagógicos é por meio da FC em serviço, organizada a partir das suas necessidades 

expressas, com reflexão sobre sua prática educacional, e a busca incessante de 

aperfeiçoamento no âmbito do cotidiano escolar, lugar privilegiado para a formação do 

educador em serviço. 
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Para a P22, a FC ―Precisava melhorar, ajudar mais, o professor fica muito aquém, não 

tem a quem recorrer [...]‖ (P22). Nessa lógica, corroboramos com a ideia de que os processos 

de FC têm, como ideal, contribuir com o desenvolvimento docente pessoal e profissional dos 

professores; mas, às vezes, se configuram como práticas alienantes nas quais o educador é 

mero executor e reprodutor de pacotes prontos que não são compreendidos por eles mesmos, e 

eles não tem a quem recorrer. Segundo Abdalla (2012), o Estado tem que melhorar as 

condições para a formação inicial e permanente, de modo que: 

 

[...] a) rompa com reformas educacionais que estejam distantes da realidade 

das escolas e dos atores que nela atuam; b) implementem sistemas de 

informações mais descentralizados, permitindo o fluxo de dados entre as 

decisões do governo e o acompanhamento das ações por parte dos 

professores e de toda a comunidade escolar; c) promovam condições 

materiais e de trabalhos, incrementando recursos e meios que possam 

assegurar o efetivo trabalho docente; e d) incentive  a formação de redes 

múltiplas de experiências (ABDALLA, 2012, p. 31). 

 

Essas ações do Estado dariam mais segurança ao professor, não o deixando aquém, 

como afirma 13,33% das professoras: ―[...] nem todos os cursos que a gente faz de formação 

atende [...]‖ (P14). A qualificação e a certificação não abonam o desenvolvimento profissional 

do docente, se não considerarem condições de trabalho, problemas e dificuldades enfrentados 

no cotidiano da escola.  

Ao analisar as respostas, vêm à tona as contradições: 66,66% das professoras, por 

outro lado, acreditam que a FC é capaz de atender às necessidades dos professores do Ensino 

Fundamental, principalmente por ser um momento de troca de experiências. Tomamos troca 

de experiências como uma subcategoria importante a ser pensada, uma vez que a FC, tal como 

idealizada, neste trabalho não se trata de uma prática formativa que transmite informações; 

outrossim, é a proposta de troca de saberes e experiências entre os professores, e um 

percentual  de entrevistados revela esse viés: ―[...] experiências de estudiosos que deram certo 

e que às vezes a gente pode aplicar na sala de aula‖ (P9); ―[...] aprende muita coisa diferente, 

e a gente coloca depois em prática‖ (P12); ―[...] não só a FC, mas também a troca de 

experiências [...]‖ (P20). 

Uma professora diz que a FC que tem sido feita pelas instâncias responsáveis têm 

atendido às necessidades dos professores do Ensino Fundamental, mas levanta uma questão 

intrigante: ―[...] cada geração é de um jeito [...] mesmo a gente estando todos os dias na sala 

de aula, a gente acha que ainda falta mais [...]‖ (P24), ou seja, os alunos são diferentes e o 
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contexto em que vivem muda constantemente e, nesse sentido, falta orientação para lidar com 

eles.  

Uma professora que atua há trinta anos possivelmente já vivenciou e construiu 

práticas bem significativas e, mesmo assim, sente a necessidade do estudo e da busca de 

soluções para problemas do seu cotidiano. Diante do exposto, ressaltamos que a instituição 

educativa, como espaço privilegiado para a reflexão e para a construção dos saberes dos 

professores e sua relação com a prática pedagógica, é substancial, exatamente por não ser um 

espaço processual isolado, baseado apenas na responsabilização dos professores, e sim na do 

coletivo. 

Neste sentido, muitos cursos vêm sendo oferecidos de forma dispendiosa e ineficaz, 

distantes da realidade e necessidades dos professores, com teorias em pacotes prontos, se 

tornando quase receituários, incapazes de transformar, de modo efetivo, a prática do 

professor: ―[...] gosto de curso de FC mais extenso [...] que tenha realmente a oportunidade de 

saber se ele é bom ou se não é [...]‖ (P25). E ainda: ―[...] quando ele é voltado mais pra parte 

teórica, a gente faz fica um tempão lá se preparando igual aconteceu do Procap [...] o pessoal 

já começou a acordar o ProInfo foi, a gente sente falta dele [...]‖ (P26). Só haverá efetividade 

nesses cursos, se os professores forem envolvidos, se tiver continuidade, se houver 

compartilhamento das experiências vividas no dia-a-dia da escola, e consolidação da práxis 

educativa. Importante lembrar que o Procap, para Guedes (2004), não atingiu seus objetivos 

porque foi implantado com uma visão gerencialista, não oportunizando uma formação mais 

sólida. 

Preocupamo-nos em indagar as professoras a respeito da carga horária destinada à FC 

em serviço: 10% delas disseram que optam pelos cursos dependendo da carga horária, se é 

exaustiva ou não: ―depende, a carga horária é cansativa, pois os cursos são realizados nos fins 

de semana ou em horários que não sejam nos ambientes escolares [...]‖ (P4); ―[...] se for pra 

você fazer uma FC aí são necessárias mais horas‖ (P10); ―Depende os cursos tem uns que são 

poucas, eu não costumo fazer, só os que são 120, 80, esses cursos são melhores‖ (P12). 

O desvelamento a respeito da carga horária dos cursos e das condições dos professores 

de participarem ou não, são questões que devem ser discutidas e reorganizadas coletivamente, 

para que, a partir delas, se reorganize a forma como essa prática formativa ocorre. Sendo 

assim, entendemos que as condições nas quais as professoras fazem FC deve ser uma 

subcategoria a se pensar, pois ela é necessária sua adequação às necessidades dos professores, 

ao tema, à carga horária e ao local.  
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Na análise, 46,66% das professoras expuseram que a carga horária não é satisfatória: 

―[...] tem um palestrante aí muda pra outro palestrante, é só teoria, muito slide, coisa que você 

pega na internet e joga ali, não tem nada haver‖ (P18); ―[...] o tempo é nosso pior inimigo o 

tempo não é suficiente pra nada [...] mas a gente tem que buscar e conciliar as coisas‖ (P20); 

―[...] o professor em si, já não tem tempo nem de fazer um curso, pra você ganhar melhor um 

pouquinho você tem que dobrar [...]‖ (P22). 

Alguns elementos das falas precisam ser destacados, porque remetem às reflexões 

extremamente sérias e comprometedoras; a primeira delas, é o fato das professoras não 

quererem teoria. Ora, a teoria é a base do trabalho do professor. Se não há estudo o que o 

professor desenvolve é apenas a dimensão técnica do seu trabalho; e as outras dimensões? 

Segundo Freire (1996), ―ensinar exige reflexão crítica sobre a prática‖ e é impossível separar 

a prática da teoria. A segunda: observamos uma metodologia muito técnica, educação 

bancária e transmissiva do professor formador que utiliza, muitas vezes, slides da internet sem 

muita reflexão, e o professor/cursista não se interessa por isso. A nosso ver, ações dessa 

dimensão não ajudarão os professores na re(construção) e reafirmação de novos 

conhecimentos, antes, faz-se necessário um equilíbrio nas ações. E, ainda, é necessária a 

valorização dos professores para que não tenham sobrecarga de trabalho, o que os impede de 

procurar uma FC de qualidade. 

Muito expressiva a reflexão da P3 sobre o que estão fazendo hoje com o trabalho 

docente, tendo em vista as múltiplas tarefas que se tem para cumprir: ―[...] dificuldades que a 

gente enfrenta, é muito mais complexo do que, simplesmente você chegar ali e ficar uma 

horinha [...] está faltando pra nós em certos momentos uma orientação mesmo [...] vamos 

tentar por esse caminho aqui, se não der certo vira pra direita, você vira pra esquerda, não 

simplesmente chega lá e fala que você tem que fazer assim [...] e pronto acabou [...]‖ (P3).  

Entendemos que os professores procuram auxílio em seus caminhos a serem trilhados, 

pois, infelizmente, a sobrecarga os impede de realizar muitas ações. Segundo Evangelista e 

Shiroma (2007, p.537): 

 

Os impactos dessa sobrecarga de trabalho produzem efeitos visíveis na saúde 

física e mental do trabalhador da Educação. Assolado por cobranças de 

produtividade, eficiência, empreendedorismo, criatividade, compromisso 

com a escola, o professor é obrigado a desenvolver um senso de 

sobrevivência que, não raro, o transforma em um sujeito competitivo que 

investe suas energias na tentativa de superar a solidão, a culpa, o fracasso, a 

impotência, a incompetência, as incertezas. Nessa seara, a lógica da 

produtividade encontra respaldo dando lugar à ideia de que os bons 
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resultados escolares independem da qualidade da formação e dos salários 

dos professores da Educação Básica.  

 

Entretanto, 40% das professoras acham que a carga horária tem sido satisfatória: ―acho 

satisfatório, porque às vezes tem um curso que é 80, 60 horas [...]‖ (P6); ―[...] às vezes pelo 

conteúdo que se passa e pela forma que ele é passado até levaria menos tempo [...] carga 

horária poderia ser aumentada, mas no intuito de vivência de prática, teoria não‖ (P16); ―[...] 

se fosse maior a gente nem conseguiria fazer, porque muitas vezes você trabalha em duas 

escolas‖ (P29). 

Por outro lado, uma professora acha que ―os últimos cursos que eu participei foram 

cursos longos e eu gostei muito [...] palestra não acho que ela tem o tempo suficiente pra ser 

um curso de FC [...]‖ (P25). Quando se dá ao professor um tempo curto para pensar, trocar 

experiência e buscar novos conhecimentos, a lógica seria qualificá-los para ganhar vantagens, 

silenciando-os para não questionar a realidade. Infelizmente, essa é a ideia de muitos 

profissionais, concepção que a maioria tem e guarda estreita relação com a certificação e com 

a avaliação de desempenho que vem sendo cobrada pelos órgãos competentes, como o MEC e 

as secretarias estadual e municipal de ensino. 

Outra condição para as professoras fazerem FC é o lugar adequado. Perguntamos qual 

seria e percebemos que a logística, para a participação dos professores, em especial, deste 

município, não é a mais adequada, haja visto que não há centro de formação.  

Dentre as entrevistadas, 30% delas disseram que seria ideal que os cursos 

acontecessem na própria cidade e no contraturno, viabilizando assim a participação de todas; 

seria essa uma das condições para que a FC pudesse ser realizada com qualidade: ―[...] mais 

acessível pra nós [...] nossa cidade é muito pequena obviamente não seria aqui, então teria que 

ser na superintendência‖ (P3); ―No nosso próprio município, sem precisar deslocar pra outra 

cidade‖ (P6); ―Eu acho que tinha que acontecer aqui na escola, no período da noite, horário 

contrário que o professor trabalha, sair pra fora é meio difícil, no sábado também né‖ (P12). 

Um percentual mínimo de professaras, 6,66%, afirmaram que a formação deveria 

ocorrer fora do âmbito escolar: ―na escola não, eu acredito poderia ser em outro lugar [...] 

módulo eu acho errado estar usando pra estar estudando [...] tanto caderno pra corrigir [...] 

acaba até levando pra casa [...] não sobra tempo pra gente ampliar as pesquisas da gente, tem 

que ser externo‖ (P1). Uma professora se referiu ao Centro de FC de Ituiutaba (CEMAP), 

como locus de formação: ―Eu já fui em alguns cursos no CEMAP por minha decisão mesmo 

[...] é muito espaçoso [...]‖ (P10). 
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Percebemos a rejeição do módulo como um espaço de FC, na fala da P1. Para essa 

professora, ele deveria ser usado para fazer o planejamento, corrigir cadernos e outras 

ocupações. Em contraponto, entendemos que é imprescindível abrir espaço para que as 

reflexões e discussões aconteçam também no interior das escolas, pois elas são espaços 

formativos, assim como diz Abdalla (2012, p.31):  

 

[...] a instituição formadora e a escola teriam que propiciar, regularmente, 

um tempo para que os professores pudessem discutir as informações, trocar 

experiências, descrever as situações didáticas, registrar suas vivências e 

aprender a sua profissão. Esse seria um modo de colocar em pauta, discutir, 

denunciar e superar muitos dos problemas que são impostos aos professores 

(ora por orientações legais, ora pela própria realidade). 

 

Por outro lado, 43,33% das professoras disseram que tem que ser na própria escola, 

devem partir dela: ―dentro do ambiente escolar, no qual trabalhamos [...]‖ (P4); ―[...] onde 

você trabalha, ou em outra escola [...]‖ (P29); ―[...] começar por aqui pra ver onde estão os 

erros, o que necessita a escola [...] onde está à necessidade do professor, pra dar continuidade 

ao trabalho‖ (P22). 

Em nossa visão, a escola e a universidade são espaços de formação, o que deve ser 

discutido é a qualidade das ações oferecidas. Assim, é preciso que os ambientes formativos 

sejam repensados, recuperando seu verdadeiro papel, indo além do modelo informativo, que 

não contribui para uma formação sólida. Conforme uma professora diz, é preciso repensar a 

forma como o professor ser liberado para fazer formação: ―nas próprias escolas mesmos, só 

que com mais tempo, [...] professor ser liberado para aquela formação [...]‖ (P17). 

Percebemos que os professores têm consciência de que podem ser liberados para 

participar de uma formação. Cabe aqui ressaltar o Estatuto do Magistério e Plano de Cargos e 

Carreira dos Servidores do Magistério Público Municipal, do município onde a pesquisa se 

realizou, que afirma, em seu art.83º, que o município assegura ―VII – a capacitação de 

recursos humanos através da FC‖ (LEI Nº 2.173/2008). Em contraponto, as professoras 

investigadas apontam dificuldades na realização dessa formação. 

Clarificamos, como ressalta Freitas (2007, p. 1205), as ―licenciaturas e a formação de 

professores não se constituem prioridade nos investimentos e recursos orçamentários‖; por 

não ser prioridade, não é, também, debatida enquanto política efetiva. O problema  existe e é 

denunciado pelas professoras: não há planejamento da logística em seu sentido mais amplo, 

para fazer a FC de professores no município em evidência. 
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Mas, para duas professoras, além de questões práticas como a logística, o conteúdo 

tem que ser significativo; esse é um achado de magnitude, uma subcategoria de análise: ―O 

local não é importante não, o importante é a essência, o conteúdo que é importante [...]‖ 

(P27). O planejamento da FC deve considerar todos os elementos possíveis para a sua 

realização: da logística ao conteúdo. Entretanto, percebemos que muitas ações de formação 

das quais as entrevistadas participam ocorrem de forma desarticulada entre si, são, em sua 

maioria, desenvolvidas individualmente e os professores refletem sozinhos sobre seus 

problemas, como se o espaço formativo se concentrasse fora da escola, com base em escassas 

temáticas que não correspondem especificamente à sua atividade de ensino. Acreditamos que 

o professor sozinho é capaz de mudanças substanciais, mas eles precisam de apoio e ajuda 

nessa caminhada. A escola é o locus de reflexão e mudanças, por isso, a defesa pela FC em 

serviço. 

Seguindo a análise das falas, também indagamos a periodicidade com que as 

professoras procuram realizar a FC. A P1 registra: ―Só quando precisa mesmo, pra cumprir a 

carga horária, porque eu mesmo já tenho vários cursos, já tenho mais de 2000 horas de 

certificados [...] nem estou procurando mais [...]‖ (P1). A lógica de FC que essa professora 

tem é produtivista, imprime princípios quantitativos como resultantes de melhorias, mas, pela 

discussão que vem sendo feita, sabemos que números não significam efetivas transformações 

da atuação. 

Ainda 6,66% das entrevistadas afirmam fazer de duas a três formações continuadas 

por ano: ―não demoro muito tempo não [...] me interessa, eu procuro fazer, duas por ano três 

[...]‖ (P30). Esse posicionamento não é o mesmo de 6,66% das professoras que estão perto de 

se aposentar; uma, que atua há 30 anos, diz: ―agora já está mais no final de carreira sabe, 

então pra que, que eu vou ficar fazendo tanto curso [...] mas eu pego ideias, às vezes a gente 

não só participa de cursos a gente vê algo na Internet [...]‖ (P24). E 20% das professoras se 

referem à questão afirmando que fazem cursos de ano em ano, pela Internet, leitura de textos 

ou módulo: ―Quase de ano em ano que eu faço‖ (P6); ―[...] tento pelo menos uma vez por ano 

alguma [...] na Internet, nesses sites [...] porque pra sair pra deslocar eu acho mais difícil, no 

caso tenho filhos né‖ (P19). 

Ressaltamos que as professoras que estão quase aposentando não podem deixar de 

procurar uma FC. É no espaço de formação que esse sujeito se renovará constantemente e sua 

prática e identidade exigem esse revigoramento constante. Não existem fórmulas que 

garantam a participação dos professores nesses encontros, mas existem meios para que eles 

possam sentir necessidade e desejo em participar. Outras questões emergem desse confronto 
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de opiniões: se todos os professores, em final de carreira, prestes a se aposentar com um 

salário
45

 um pouco melhor, deixarem de dar valor à FC, o que será de sua prática?  

São necessárias políticas públicas de FC que atuem segundo a realidade do professor, 

considerando suas condições materiais para que busquem uma FC de qualidade. Ao contrário, 

30% das professoras disseram que procuram FC sempre, como RENAFOR,
46

 MAGISTRA, 

Pacto, pela Internet, já citados: ―[...] direto eu faço cursos, até fiz [...] RENAFOR‖ (P12); ―Eu 

sempre faço [...] AEE eu fiz ele ano passado [...] tô fazendo ainda do MAGISTRA [...] Pacto 

[...]‖ (P18). 

Relatam que, sempre que surgem formações continuadas, fazem, além dos estudos em 

casa, pelo Estado de MG, UFU, Procap, Prociências:
47

 ―sempre que tem eu faço, ultimamente 

não [...] participei na UFU [...] mas agora que eu estou mais paradinha. Mas já participei do 

Procap, Prociências [...]‖ (P17). ―Olha eu procuro buscar sempre, quando não é um curso é ler 

um livro [...] as coisas estão mudando numa velocidade tão grande, mas tão grande que se 

você não ficar atenta, antenada o tempo todo, você vai ficar ultrapassado‖ (P20). 

Por meio dessas respostas, entendemos que essas professoras têm buscado sempre 

fazer alguma FC em outros espaços. Tendo em vista as questões aqui dispostas, entendemos a 

pertinência do oferecimento e abertura, por parte dos poderes públicos, de FC para os 

professores, além de meios para que eles participem. São citados diversos programas, mas a 

todo o momento são ressaltam seus aspectos negativos; são indicativos para se pensar melhor 

nas propostas que estão sendo oferecidas. 

Importante registrar que existem políticas que consideram os professores como 

técnicos e viabilizam pacotes prontos, encomendados com baixo custo para que se 

aperfeiçoem, caracterizando uma formação aligeirada, sem tempo, sem local adequado, sem 

conteúdo significativo, o que impacta, diretamente, na identidade do profissional. Não há 

                                                           
45

 Em torno de cento e poucos reais: LEI 22062, DE 20/04/2016 altera a Lei nº 21.710, de 30 de junho 

de 2015, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação 

Básica do Poder Executivo e altera a estrutura da carreira de Professor de Educação Básica. 
46

 Ofertado em cinco polos mineiros: Uberlândia, Monte Carmelo, Prata, Araguari e Ituiutaba, que 

disponibilizou duzentos e cinquenta vagas em cada um, distribuídas em módulos de formação: Palestra 

de Abertura, Projetos interdisciplinares, Cultura e história dos povos indígenas, Leitura e Escrita, 

Educomunicação e Meio Ambiente, Ferramentas Digitais na Educação e Apresentação Pôsteres dos 

Cursistas. Cada curso foi subdividido em módulos ministrados por profissionais atuantes na temática 

discutida, e se estendeu por três anos: Renafor I, II, III. 
47

 O Prociências é um programa do governo via Capes, que incentiva a FC para professor de 

―Matemática e Ciências (Física, Química e Biologia) do ensino médio, em parceria com as 

universidades. Estes projetos recebem financiamentos para implantação e manutenção, de modo que 

caracterizam a utilização do dinheiro público na formação dos professores em serviço‖ (OLIVEIRA, 

2003, p.34). 
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como deixar de compreender a realidade em que o professor está inserido e o caminho que se 

sugere é a FC em serviço coletiva, participativa e dialogada.  

Ao serem indagadas sobre o aproveitamento das ações que participam, 66,66% das 

professoras afirmaram que quando existe o interesse vale a pena aprender; dentro dessas 

respostas, elencamos a subcategoria estrutura física e administrativa da FC, por ser um 

elemento que as professoras percebem que influenciam na qualidade da FC. Ela aparece em 

suas falas com insistência: ―[...] os que fiz antes aproveitei, porque foi um curso que eu queria 

fazer mesmo, quando a gente quer fazer aquilo, a gente tem bom proveito‖ (P6); ―[...] quando 

a gente se propõe a fazer alguma coisa, que mesmo algum item a gente reclama [...] 

compensa‖ (P13); ―[...] sim porque eles me deram uma base muito boa, pra estar estudando 

pra concurso público [...] consigo até passar [...]‖ (P1). 

Mas a P15 relata que ―todos foram, o ProInfo não, porque não estava funcionando a 

sala de informática [...]‖ (P15). Entendemos nessa lógica que todos os professores devem 

aprender com a FC à qual tem acesso, porém, já sabemos que ela só ocorre se as bases ali 

dadas condizerem com os seus anseios e necessidades. Em relação ao ProInfo, há ―indicações 

não oficiais [...] os laboratórios de informática do PROINFO são sucateados, ou seja, não são 

aproveitados em sua totalidade [...] corpo docente não estaria qualificado para incorporar os 

recursos tecnológicos [...]‖ (PAULA e NUNES, 2011, p.7). 

Esse é um dos dilemas da FC: como cobrar responsabilidades dos professores se não é 

oferecido o mínimo de qualidade, estrutura física e administrativa? A P17 diz que os cursos 

presenciais são bem aproveitados e que é contra a FC virtual: ―[...] virtual, depois você 

assistia aula [...] não gostei [...] vem vai passando a aula no vídeo lá aí você vai assistindo, aí 

você não acompanha [...] o presencial ali, a pessoa ensinando é melhor do que esses‖ (P17). 

Infelizmente, muitas políticas educacionais têm seguido o viés de máximo resultado 

contra mínimo dispêndio, utilizando a política da EAD de forma descaracterizada, sem 

estrutura e sem profissionais capacitados. Com isso, entregando aos docentes todo o papel de 

aprender, o que é prejudicial, já que a modalidade cresce cada dia mais e está presente tanto 

nos âmbitos de formação inicial quanto continuada. Como Gomes (2013, p.19-20) alerta, 

temos visto a 

 

[...] proliferação de instituições privadas, cursos e ―metodologias‖ de ensino 

a distância que, ao fim e ao cabo são todas muito parecidas no barateamento 

dos cursos conseguido à custa de uma relação bastante desproporcional entre 

o número de professor e tutor por aluno e na simplificação do processo 

didático pedagógico como um todo. De um lado, polos universitários em 

locais onde a infraestrutura é bastante precária, inclusive sem energia elétrica 
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e, de outro, o ―ensalamento‖ de alunos em cursos a distância monitorados 

quase exclusivamente por tutores, com vistas ao lucro fácil obtido pela oferta 

em escala. 

 

São essas características de barateamento que tem proliferado nos cursos à distância, 

essas precariedades estruturais e administrativas não contribuem para o processo de FC. 

Falando ainda sobre o aproveitamento das ações que participam, a P25 diz: ―[...] 40 horas, que 

eu não vou falar que eles não foram aproveitados, às vezes o tempo foi pouco pra passar o que 

devia sido passado [...] porque o professor saber do problema ele sabe [...] quero é uma 

solução [...]‖ (P25).  

Gatti, Barretto e André (2011), em pesquisa sobre como vem sendo desenvolvidos os 

programas de FC em vários estados e municípios brasileiros, trazem que muitos entrevistados 

enfatizaram ―temas relativos à prática, ao como ensinar. É possível que alguns programas do 

governo federal sejam largamente aceitos pelos docentes, porque incluem discussão dos 

conteúdos e estratégias didáticas para o ensino em sala de aula‖ (GATTI, BARRETTO e 

ANDRÉ, 2011, p.200). Essa adesão é por imposição ou por falta de algo melhor.  

A FC ganha outro relevo quando relacionada à necessidade dos professores. Isso fica 

claro na fala de 26,66% das professoras, que disseram que nem todas as formações 

continuadas, que fizeram foram aproveitadas, e que saem de determinado curso sem entender 

nada, porque alguns palestrantes não sabem o que falar: ―Nem tudo foi aproveitado, algumas 

coisas sim, outras não, falar é fácil, mas na prática é muito diferente [...]‖ (P9); ―[...] a gente 

sai de lá, sem saber quase nada do que foi falado, porque você não entende o que eles estão 

falando [...]‖ (P14); ―[...] fazer achando que o tema te interessa [...] o palestrante, pra começar 

não saber nem o que ele está fazendo ali‖ (P18).  

Outra questão relevante é acerca do formador de professores, subcategoria apresentada 

diante do intenso realce dado a respeito da sua qualidade. Para ser o verdadeiro mediador, ele 

deve compreender sua ação naquele coletivo, cujo processo lhe permite se formar enquanto 

media a formação de outrem, como bem afirma uma professora: ―[...] peneirar e pegar aquilo 

que é mais importante porque tem coisa que você aprende, que você sabe que não vai utilizar 

principalmente na nossa realidade, eles vêm de longe [...] não é a realidade da nossa sala de 

aula, aí você tem que adequar‖ (P26). 

Nacarato (2013, p.6) discorre que ―[...] além de não serem ouvidos e de não 

participarem das decisões que lhe dizem respeito, nos últimos anos, os professores têm 

sofrido uma série de regulações em seu trabalho, decorrentes das reformas educacionais 

pautadas em modelos empresariais [...]‖. Por isso, quando as professoras dizem que os 
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assuntos repassados pelos formadores não têm nada a ver com a escola, é porque estão 

pautados em uma lógica empresarial que em nada condiz com a realidade do professorado; o 

formador precisa partir dela para ter um espaço de formação reflexivo. 

As professoras trazem um olhar mais crítico sobre o formador que, embora queira 

contribuir, muitas vezes não considera a realidade ampla na qual a prática de fato se realiza. 

Ele não pode ser um mero transmissor de informações e técnicas para aqueles que 

supostamente não as têm, pelo contrário, os professores trazem consigo inúmeros saberes e 

precisam ser respeitados e participarem das discussões.  

Entregar a FC às leis do mercado, nesse contexto neoliberal, à ação mínima do Estado, 

acarreta e aprofunda múltiplos problemas sobre a prática, a identidade e a atuação do 

professor. São muitas as questões que impactam na FC, dentre elas, a forma como os espaços 

formativos são organizados e as ações são realizadas, sua organização estrutural e pedagógica, 

como os conteúdos e as metodologias são tratados na expectativa que traduzam os desejos e 

as necessidades reais do professor. Na análise subsequente, a intenção é entender como as 

professoras veem o papel dos órgãos e entes federativos quanto à efetivação das práticas de 

FC.  

 

 

3.4 O papel do Município, Estado, Universidades e órgãos federativos: efetivação da 

Formação Continuada 

 

 

De início, é necessário ressaltar que a União e todos os entes federativos são 

responsáveis, em regime de colaboração, por promover a qualidade da educação brasileira, 

logo, da FC de professores. Nesse sentido, vale ressaltar o art. 8º da LDB: ―A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino‖ (BRASIL, 1996); o art. 211, da CF de 1988, também diz ―A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino‖ (BRASIL, 1988). 

Cabe mencionar que, em contraponto, a PEC241 (PEC55) contradiz esse regime de 

colaboração entre os entes federados, pois estamos falando também de financiamento (nesse 

caso, quem paga a formação); diante da estagnação dos investimentos, a educação, e a FC de 

professores, não evoluirá, o que coloca em risco a valorização dos professores. Nesse 



143 

 

contexto, o Estado tem deixado ―de ser produtor de bens e serviços para se transformar, 

sobretudo em regulador do processo de mercado‖ (AFONSO, 2001, p.25).  

Logo, dirigimos às professoras alguns questionamentos a respeito do papel da União, 

Estados e Município e da Universidade frente à efetivação da FC. Os sistemas de ensino 

(federal, estadual e municipal) são responsáveis pela oferta de uma FC de qualidade, e são 

sinalizadas metas a serem efetivadas pelos entes federados; mas, em função da não 

regulamentação do regime de colaboração, elas não são concretizadas, como uma professora 

destaca: é preciso que as ―políticas Públicas de educação funcionem [...] não está só nas 

nossas mãos, o buraco é bem mais em baixo [...]‖ (P16). Se a professora relata que não 

depende apenas do professor a efetivação de políticas públicas de educação, entendemos que 

o governo municipal, estadual e federal, tem seu papel; prioridade que tem sido postergada, 

como Freitas (2007) discorre: 

 

a impossibilidade de desenvolvimento de uma formação de caráter 

emancipador, no interior de um sistema profundamente desigual e 

excludente, nos marcos do capitalismo, nos permite entender e atuar no 

campo das contradições e evita que possamos cair na armadilha das soluções 

fáceis, ágeis e de ―menor custo‖, que caracterizam, via de regra, as 

iniciativas no âmbito da educação e particularmente da formação (FREITAS, 

2007, p. 1220). 

 

Inicialmente, assumimos a escola (promovida pelo seu sistema de ensino municipal e 

estadual) que dentre as várias possibilidades do cotidiano escolar em sua amplitude é 

apontada como uma das instâncias privilegiadas para a formação do educador em serviço. As 

inúmeras iniciativas de FC, voltadas para dentro da escola, podem indicar a construção de 

formações que ultrapassem a mera ―comunicação de ideias‖. 

Dada a importância dessa ambiência para a formação, as professoras foram indagadas 

se a instituição em que atuam proporciona FC e quais ações são realizadas. Uma professora 

explicou que a escola tem oferecido parcialmente FC: ―[...] curso em parceria com a SEE, 

bem como cursos online [...]‖ (P4). Porém, 36,6% das professoras disseram que a instituição 

em que atuam não a tem proporcionado: ―Não, desde quando eu entrei aqui não‖ (P13); ―não 

pela própria escola, eu não tenho não, o que tem é assim o munícipio que oferece [...]‖ (P8); 

―A escola, a rede municipal em si não [...] sempre que existe algum curso na SRE [...] a 

secretaria de educação do município, proporciona pra gente participar cria brechas, abre 

vagas, dá condição [...]‖ (P25). 
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Quando as professoras destacam que a escola em que atuam não proporciona FC, é 

preciso entender o porquê desse não oferecimento, uma vez ser ela o espaço ideal para 

partilhar e construir conhecimentos sobre a prática pedagógica, em um contexto de trabalho 

coletivo. Na partilha com os colegas e outros atores da escola, suas identidades vão se 

construindo, e sabemos que o ensino não pode modificar-se sem a participação plena e 

completa dos docentes. 

Das professoras, 40% trazem, em suas falas, a ideia de que o módulo
48

 é a FC. 

Passamos, então, a pensar o módulo como uma subcategoria, dada a ênfase que as 

entrevistadas lhe atribuem: ―[...] módulos, considero como um tipo de FC‖ (P9); ―[...] o 

módulo porque a gente vê muita coisa assim referente às matérias que vai aplicar‖ (P21); ―[...] 

temos módulo uma vez por semana [...]‖ (P29). Entretanto, para duas professoras ele é apenas 

administrativo: ―[...] módulos eles não são nada aproveitáveis falar a verdade, porque módulo 

hoje é muito administrativo, [...]‖ (P25); ―O módulo não considero, é mais pra gente corrigir 

provas, elaborar aula‖ (P17). 

O módulo é um encontro entre os professores que ocorre toda semana, com carga 

horária de duas horas. Muitos professores afirmam que é apenas um momento de conversa, de 

vender mercadorias, perda de tempo ou para preenchimento de papeladas. Infelizmente, esse 

tempo se desligou de sua tarefa educativa e se reduziu a ―cafezinho‖, ―bate papo‖ e ―reuniões 

esporádicas sobre comemorações‖. Sabemos que FC em serviço é diferente de reciclagem, 

práticas pontuais e tarefismo; é o desenvolvimento profissional e permanente, por isso, esse 

momento deve ser repensado, diante da opinião das professoras, para se tornar um momento 

que as auxilie em sua docência.  

Um momento que poderia ser oportuno para a troca de ideias, experiências e busca de 

alternativas para solucionar as dificuldades, é esvaziado, sucumbindo às ingerências, por isso, 

é importante pensar sobre esse espaço com planos e projetos que possibilitem a reafirmação 

desse momento enquanto espaço de formação. Porque não discutir um texto interessante, 

organizar palestras, atividades práticas e minicursos nesse tempo que tem sido delegado ao 

ócio ou até mesmo para repasses de projetos de última hora, pensados de cima para baixo. 

                                                           
48

 De acordo com a Lei Estadual 20.592/12, a carga horária do professor é organizada da seguinte 

forma: 16 horas semanais destinadas à docência (módulo 1) e 8 horas semanais destinadas à atividades 

extraclasse  (módulo 2): sendo 4 horas semanais em local de livre escolha do professor e 4 horas 

semanais na própria escola ou em local definido pela direção; até duas horas semanais dedicadas a 

reuniões, totalizando 24 horas semanais, que é a carga horária do Professor de Educação Básica 

determinada pela Lei Estadual 15.293/04. 
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Além do módulo, o PNAIC é citado novamente: ―[...] um curso muito bom, o Pacto 

aquela formação do governo [...] funcionou muito bem, eu gostei‖ (P23). Já 60% das 

professoras declaram que a escola oferece FC em serviço, existem cursos, palestras, oficinas: 

―[...] palestras com a supervisora, às vezes vem os palestrantes também, que o munícipio traz, 

sempre quando a gente precisa, ele traz, tem horário de módulo‖ (P6); ―a gente faz bastante 

curso pela SRE [...]‖ (P2); ―[...] MAGISTRA, o MINAS SAÚDE, tem online [...]‖ (P3); 

―Sim, o RENAFOR que eu fiz‖ (P11). A MAGISTRA e a Rede Nacional de FC (RENAFOR) 

são programas de grande envergadura, na visão das professoras entrevistadas. Assim, 

pesquisas que fazem avaliação e acompanhamento da forma como a formação é proposta, são 

fundamentais, sobretudo para que a Universidade possa consolidar mecanismos que tenham 

relação com a realidade vivenciada pelas professoras participantes.  

Ainda discutindo se a instituição em que elas atuam proporciona FC, as falas revelam 

o papel essencial de uma gestão de qualidade, apontam que é preciso que as formações sejam 

repassadas ou oferecidas, publicizadas, e cabe à gestão o diálogo e o planejamento para que 

esses momentos aconteçam para todos: ―FC dessas que são sugeridas, pelo governo do 

Estado, todas que aparece a direção passa [...]‖ (P20); ―quando tem cursos, é sempre falado 

pra gente fazer [...]‖ (P12). 

Pelas falas anteriores, entendemos que a gestão também é responsável pela FC, por 

isso deve ser democrática e refletir sobre as necessidades de seus professores e alunos; caso 

seja hierárquica, será reafirmada, mais uma vez, a ideia de organização de momentos segundo 

objetivos nada condizentes com as necessidades de seus professores. Entendemos que uma 

maneira de romper com as formações continuadas em serviço, que seguem uma lógica de 

imposição, é por meio de uma gestão democrática, pois ela possibilitará a realização de um 

trabalho participativo, ativo e autônomo na escola, envolvendo todos os seus segmentos. 

Segundo uma professora, ―a VIVO
49

 ela proporciona um curso pra gente, mas não é 

todos os professores que adere [...] pra escola rural [...] muito bom, eu faço ele online [...]‖ 

(P27). Aqui, aparece a discussão da parceria público-privada, subcategoria aqui discutida, 

pois é insistente nas afirmações das professoras. Ao citar a empresa de telecomunicações 

como instituição que proporciona FC, destacamos que é necessário discutir a qualidade desses 

cursos. Pois, se notamos sinais vitais da gestão compartilhada, aquela que também é um 

elemento da política pública da gestão escolar, não deixa de ser 
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 Fundação Telefônica Vivo. 
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contraditória em relação à prática democratizadora. Sua marca principal é a 

de responsabilizar a comunidade pelo fracasso escolar, pelo abandono da 

escola. Busca, assim, não compartilhar o poder de decisão, mas compartilhar 

o poder de manutenção. De participação tem somente o elemento radical, 

acrescentado de prefixo e sufixo ―com‖ e ―ada‖; a partilha que se destina é 

aquela que envolve a responsabilização sem deliberação, manutenção sem 

poder de decisão, ou seja, da radicalidade da participação transformadora, a 

gestão compartilhada não herda nada (LIMA, PRADO e SHIMAMOTO 

(2011, p. 8-9). 
 

Sabemos que o professor, muitas vezes, não está preparado para atender às demandas 

cotidianas que lhes são exigidas; inúmeros projetos internacionais e programas mineiros têm 

tratado a re(formação) docente como saída e solução desses embates. Mas, parece-nos, 

implicitamente, as professoras mostram a ideia de uma formação em massa e aligeirada 

oferecida por parcerias público-privadas, o que levaria a um quadro de desprofissionalização 

docente.  

Segundo Shiroma (2011, p.6): ―Discursos neoliberais tentam nos convencer de que 

não faltam professores, faltam ‗bons‘ professores e ‗escolas eficazes‘, de que não faltam 

recursos para educação, apenas são mal aplicados e mal geridos‖. Logo, ―[...] bons 

professores são frutos de uma boa gestão mais do que de uma boa formação ou de condições 

de trabalho e salários adequados‖. Um discurso estritamente esvaziado: professores precisam, 

sim, de uma boa formação, de salários dignos, de sua valorização docente; o ideal seria ―[...] 

proporcionar mais FC, mas aí não é o problema da escola, é o problema do governo [...]‖ 

(P16). 

Diante disso, quanto ao oferecimento de FC pela escola, entendemos que é preciso 

investigar se as formações oferecidas por ela são de qualidade ou não, se partem das 

necessidades dos professores ou são apenas repassadas do Estado ou de outras instituições. É 

essencial e urgente discutir o trabalho coletivo e a formação dentro da própria escola; 

questionamos, ainda, as professoras, se o município oferece FC, solicitando e que falassem 

sobre as ações existentes. Uma professora preferiu não comentar: ―não moro aqui, então eu 

não posso falar‖ (P1). 

Algumas não responderam à questão claramente, outras, por pertencerem à escola 

estadual não disseram nada sobre o município: ―Eu fiz o curso da área de surdez pelo estado, 

fiz o curso de autismo [...] no MAGISTRA [...]‖ (P2); ―[...] mulher queria trazer pra gente, 

mas houve momentos de conflito [...] tenho um aluno que ele tem problema [...] fui fazer esse 

curso, porque eu queria uma luz [...] pediu pra gente aceitar que o menino é daquele jeito 

mesmo, que ele tem direito de estar lá na sala e pronto acabou‖ (P3). 
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Essas entrevistadas fazem alusão à educação especial e inclusiva, pois é nesse 

contexto de reformas educacionais, aliadas aos pressupostos neoliberais, que ocorre a 

disseminação das políticas de inclusão e de educação para todos; a FC tem sido estratégica 

para amparar professores que atuam diretamente com a educação inclusiva. 

Nos trechos das falas, evidenciamos que as professoras reiteram as ações do Estado, 

por exemplo, a MAGISTRA, já apresentada; revelam ainda que procuram cursos com base 

nos problemas da sala de aula, procuram auxílio, mas não o encontram; inferimos que a forma 

como se organiza a formação que ora se institui, no sistema estadual e municipal de educação, 

muito se distancia da realidade dos professores e da necessidade que a escola apresenta. 

Uma professora salienta: ―pra mim não, eu acho que teve pra alguns professores aí, eu 

acho que tinha que ter o nível superior completo pra poder fazer esse curso, e eu como eu 

ainda estou formando‖ (P28). Retomando as discussões anteriores, em 2013, segundo o 

MEC/INEP, 72,4% dos professores tinham formação superior; em 2014, conforme PNE 

(2016a), apenas 76,2% dos professores da Educação Básica tinham ensino superior completo, 

um quarto deles lecionava mesmo sem ter formação superior. O quadro ainda é preocupante e 

precisa ser melhor investigado diante dessa declaração da P28.  

Outra professora ressalta que é preciso uma melhor estruturação dessas formações 

existentes: ―[...] ser com maior frequência, com uma melhor estruturação, não adianta só a 

pessoa chegar e blá, blá [...]‖ (P26). Sublinham que existe uma palestra no início e no fim do 

ano no município: ―começo de ano, final de ano, ele traz as palestrantes [...]‖ (P7). Outra 

professora também relata que o ―[...] município oferece lá um seminário ou outro quando vai 

iniciar o semestre, isso não é FC, você ouvir uma palestra não é FC [...] hoje você baixa uma 

palestra da Internet [...]‖ (P25); contudo, em seu entendimento, algumas horas não abarcam a 

extensão de uma FC, assim, utilizamos a subcategoria tarefismo para ressaltar a falta de 

continuidade das ações.  

Entendemos que uma palestra de poucas horas não pode ser considerada FC; é apenas 

―sejam bem vindos‖ e, muitas vezes, com assuntos nada interessantes e/ou significativos. O 

barateamento de recursos e o aligeiramento pode levar a ações e atividades insatisfatórias; ao 

tarefismo, quando a FC chega pronta, ela conflui para a desvalorização do professor e dos 

seus saberes experienciais, pois não parte de suas necessidades e anseios. É de extrema 

importância que o munícipio e o Estado revejam sua proposta de oferta da FC, e, 

especialmente se debrucem sobre as possibilidades para garanti-la aos docentes. 

Uma professora declara que as atividades proporcionadas pelo munícipio são para as 

escolas em geral: ―[...] o que faz na instituição, é feito em todas as escolas na rede municipal 
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[...]‖ (P10). É imprescindível o oferecimento, por parte do munícipio, de atividades que 

propiciem esse diálogo entre professores e entre escolas. 

Para 46,66% o município oferece FC, por outro lado para 36,66% não. Porém, nos 

chama a atenção a afirmação de uma professora: o munícipio não oferece, mas dá condições 

para participar: ―Oferecer não, mas ele te dá condição de participar [...]‖ (P25). Conforme o 

Estatuto do Magistério e Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do Magistério Público 

Municipal do referido município (lei nº 2.173/2008), os professores devem ―participar de 

cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou convidado; 

promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 

profissional‖.  

Nesse documento, em relação às gratificações por qualificação, por exemplo, é 

―deferida à gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento funcional, no valor de 10 % (dez por 

cento)‖; quanto à pós-graduação, para quem apresentar um diploma, 12 %; para dois diplomas 

de pós-graduação, o valor é 15%; mestrado, 18%; e doutorado, 20%. Porcentagens 

―incidentes sobre o vencimento base previsto na matriz de vencimentos para o cargo que 

ocupa‖. 

Percebemos, assim, que, dentre as atribuições dos professores, está a FC e que o 

município tem um plano de gratificação por qualificação pouco estimulante, a nosso ver, pois 

o aumento salarial é mínimo. É necessário refletir se os professores têm conhecimento sobre 

essas questões e se é interessante conscientiza-lo a respeito disso. Segundo o ―art. 46 - A 

gratificação de que tratam os artigos anteriores não é cumulativa e será deferida uma única 

vez para cada grau de titulação, sendo que a gratificação de maior titulação excluirá a de 

menor‖ (LEI nº 2.173/2008). Faz-se preciso conhecimento, por parte dos professores, dessa 

legislação e de seus direitos, mas, acima de tudo, de que tais não busquem uma qualificação, 

por exemplo, pensando apenas em gratificação, pois somos profissionais em formação e 

devemos buscar constantemente atualizar nossos conhecimentos e superar nossas 

dificuldades.  

Trabalhamos com essa perspectiva de ser inconcluso com base no pensamento de 

Freire (1996): ensinar exige também ―consciência do inacabamento"; para ele, esse é o ponto 

do qual se deve partir: ―o do inacabamento de ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser 

ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só 

entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente‖ (FREIRE, 1996, p.29). 

Nesse sentido, o professor, enquanto ser em construção, considerando estar 

condicionado a um sistema educacional que, por sua vez, é subalterno aos organismos 
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multilaterais, entende que o exercício de superação é muito grande, mas deve lembrar que a 

―formação continuada é um processo histórico e inacabado, vinculado às questões da 

profissão docente e da educação como prática social‖ (PEREIRA, 2016, p.11). 

Continuando o debate sobre o papel do município, indagamos às professoras se elas 

acham que ele deve oferecer maiores oportunidades de encontro entre os professores: 76,66% 

afirmam que sim, devem ocorrer maiores oportunidades de encontro, pois o município é o 

mediador de algumas ações em âmbito nacional: ―Deve, por mais que eu faço, ainda acho que 

está pouco‖ (P2); ―Com certeza, precisa e muito organizar seminários, encontros, trocas de 

experiência‖ (P20); ―Pra melhoria da prática eu acho que seria até bom pro município, se isso 

ocorresse‖ (P10); ―Eu acho que sim, eu acho que a gente juntar, a gente troca experiências, 

dúvidas [...]‖ (P12).  

Nesse sentido, para estudos futuros, cabe aprofundar a discussão sobre a avaliação do 

município em relação ao que ele oferece aos professores e acerca do que os documentos do 

município indicam. Já as falas das entrevistadas apontam algumas atividades, duas vezes ao 

ano, o que ainda é pouco tendo em vista as suas necessidades, o que denota que há pouco 

investimento nesse sentido. Então, como podemos dizer, diante dessas falas, que as políticas 

municipais colaboram para o desenvolvimento de qualidade dos professores e para a melhoria 

da educação em geral. 

O discurso perfeito, principalmente, veiculado pelas mídias e pelos documentos 

oficiais, indica uma educação sem problemas, com boa estrutura, notória formação e 

resultados satisfatórios. Os órgãos públicos divulgam a educação brasileira de qualidade, mas 

não estão cumprindo literalmente o que se é de seu dever. As professoras problematizam e 

comentam alguns aspectos preocupantes, como a dobra de turno para complementar o seu 

salário: ―[...] muita gente que não tem tempo entendeu, tem dois cargos [...]‖ (P12); assim, 

mesmo que tenha oferta, pelo município, elas não participam. Nesse sentido, o problema é 

grave, uma vez que garantir o acesso do professor nos cursos de FC não basta. O município e 

o Estado precisam garantir a permanência deles nos cursos, com a flexibilização de horários, 

com cobertura e substituto para aquele que participa, enfim, faz-se necessário um 

planejamento para a efetivação da FC: ―[...] um curso pra todos [...] com continuação‖ (P14).  

O município deve ofertar maiores oportunidades de encontros entre os professores. 

Nesse âmbito, outro assunto abordado é a relevância da FC para professores iniciantes, diante 

dos desafios que enfrentam na prática e para os quais não estão preparados: ―[...] vindo muito 

despreparado, porque você sai de uma faculdade sem prática nenhuma então é através desses 

cursos que você vai aprendendo e o dia a dia [...]‖ (P17). Sabemos que muitos professores se 
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sentem abandonados no ambiente escolar e que não recebem o apoio necessário. Assim, o 

momento de FC deve ser dinâmico para a melhoria permanente do professor e não para a 

transmissão de conteúdos desconexos com a realidade, para o tarefismo. Infelizmente, os 

programas de FC em pauta consideram o professor da fase inicial e aquele que já conquistou 

uma ampla experiência como iguais, o que não explicita a realidade, afinal dificuldades e 

anseios podem diferentes.  

Ainda relatando a opinião das professoras se o munícipio deve oferecer maiores 

oportunidades de encontro: ―encontros sim [...] acredito que o município não tem condição de 

estar oferecendo cursos de FC [...] a escolha do livro didático [...] tinha que ter um tempo 

sentar, pegar o CBC, a matriz curricular nacional, verificar o que tem dentro da matriz [...] 

infelizmente eu tenho que ensinar hoje, o que está me sendo cobrado, tanto na matriz 

curricular quanto no CBC‖ (P25). 

A esse respeito, o estado de Minas, via SEE/MG, publicou a resolução nº666, de 07 de 

Abril de 2005, estabelecendo os Conteúdos Básicos Comuns (CBC) a serem obrigatoriamente 

ensinados pelas unidades de ensino estaduais que oferecessem as séries finais do Ensino 

Fundamental e Médio. Um ponto de destaque, na fala da P25, é em relação à FC para análise 

das políticas, como o CBC, para que os professores possam trabalhar de acordo com esses 

conteúdos; sabemos que a padronização de conteúdos é um meio de silenciar os professores.  

E em relação à falta de condição do munícipio para criar esses espaços formativos, 

apontada também pela P25, entendemos que, apesar da existência de uma política, de 

programas e planos de FC de professores e dos respaldos legais, o município enfrenta 

dificuldades na execução das ações. Ressaltamos que a construção de um movimento 

nacional, em prol da qualidade da FC e da educação, exige alguns aspectos fundamentais, 

entre eles: 

 

associada à necessidade de uma sólida política de formação inicial e 

continuada, bem como à estruturação de planos de carreira compatíveis aos 

profissionais da educação, destaca-se a importância de políticas que 

estimulem fatores como motivação, satisfação com o trabalho e maior 

identificação com a escola como local de trabalho, como elementos 

fundamentais para a produção de uma escola de qualidade (DOURADO e 

OLIVEIRA, 2009, p. 212). 
 

Entendemos que é necessária a continuidade dos programas indo além do tarefismo, 

no sentido de garantir acesso e permanência, pois muitas atividades são fatiadas ou resumidas 

e não abarcam a amplitude da docência. Para além do que já apontamos, é necessário 

consultar os professores, o que querem e porque querem que sejam oferecidas maiores 
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oportunidades de encontros entre os professores: ―[...] depende da qualidade do que vão 

oferecer, se for uma coisa muito repetitiva, os ouvidos já não aguentam mais [...] que ser 

novidade [...]‖ (P23).  

Ao afirmarem que é necessário sair da mesmice, evidenciamos um indicativo de que 

os programas de FC não estão atentos às suas reais necessidades. Não se trata de satisfazer 

tais necessidades, mas de cumprir algumas metas já propostas dentro de uma lógica bem 

produtivista, já que os sistemas de ensino têm o papel de oferecer FC, conforme a meta 16 do 

PNE (2014a). Portanto, o que se tem na realidade é muito complexo e contraditório: uma 

formação caótica, postergada, um tarefismo. Há ausência de uma política global que tem 

relação profícua com as realidades regionais e locais, como Freitas (2007, p.1204) declara: 

―[...] a má qualidade da formação e a ausência de condições adequadas de exercício do 

trabalho dos educadores se desenvolvem há décadas, em nosso país‖.  

Outra questão apresentada às professoras entrevistadas é se na opinião delas as 

faculdades e os IES tem proporcionado encontros entre os professores e programas de 

educação continuada. Entre as entrevistadas, 40% dizem que os IES, e também as faculdades, 

têm proporcionado FC; afirmam ter participado de vários cursos e atividades em 

universidades, como a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Universidade Estadual de 

Minas Gerais (UEMG), Universidade Federal de Uberlândia (UFU): ―UFU, curso online, tem 

oferecido, cursos de graça, cursos bons [...]‖ (P4); ―[...] fiz o Projeto Veredas, fiz através da 

UFU [...]‖ (P5); ―UFU tem proporcionado através do Pacto que eu saiba só, não tenho 

conhecimento de nenhum outro de alguma instituição superior, reconhecida pelo MEC [...]‖ 

(P16); ―A ULBRA, UFU, eles fazem geralmente uma parceria (P17)‖; ―[...] as faculdades têm 

visto a necessidade de suprir‖ (P20); ―Eu já fiz um de Matemática lá na UEMG [...]‖ (P28). 

As universidades citadas têm buscado esse diálogo com os professores. Logo, o papel 

da universidade na educação básica e suas relações são de grande valia e é outra subcategoria; 

no entanto, existem vários empecilhos para que essa relação aconteça, por exemplo, 46,66% 

das professoras disseram que as faculdades não têm oferecido FC: ―pelo munícipio ser 

pequeno, quase não chega notícias aqui‖ (P3); ―Aqui não. Só quando eu fazia faculdade 

mesmo que participava [...]‖ (P6); ―[...] não sei como que está, se fosse lá em Ituiutaba lá tem 

direto, tem semanas pedagógicas essas coisas, e aqui a gente fica por fora [...]‖ (P13). 

As professoras ressaltam que não sabem das propostas das faculdades pelo fato da 

cidade ser pequena e não ter faculdade, logo, as propostas não chegam. Este é um grande 

descompasso. Nesse sentido, partimos da premissa de que as universidades devem dialogar 

com os municípios, convocar os professores às suas ações, afinal, a formação deve acontecer 
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entre o ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, outra professora diz que: ―de vez em 

quando aparece no quadro alguma coisa, mas não é sempre não [...]‖ (P19). Instala-se a 

contradição: já que a FC não é tarefismo, acumulação de palestras e certificados, é uma ação 

reflexiva, não podemos deixar de ―considerar os efeitos e as consequências das inúmeras 

legislações, que ora mostram possibilidades para a ação dos educadores, ora rompem com 

essas mesmas possibilidades e fortalecem uma política de aligeiramento, tanto na formação 

inicial, quanto nas ações de formação continuada‖ (ABDALLA, 2012, p.30-31). 

Ainda nessa questão, 6,66% disseram que não sabem sobre o oferecimento de FC 

pelas faculdades, por estarem fora desses âmbitos: ―[...] de faculdade [...] eu não tenho. Nós 

tivemos [...] umas meninas aqui que vieram fazer um estágio na escola, elas deram uma aula 

[...]‖ (P24); ―Eu tô tão desligada de faculdade, não estou nem sabendo, o que tá acontecendo 

[...]‖ (P30). A fala da P24 anuncia uma integração entre universidade e educação básica por 

meio da realização do estágio; é preciso ressaltar em que medida as instituições podem 

contribuir para fortalecer o desenvolvimento do professor, como esse movimento do estágio 

que pode proporcionar espaço formativo e de aprendizagens para ambos; como defende 

Borssoi (2012, p.13): ―o estágio curricular supervisionado no processo de ensino superior 

pode propiciar, mesmo sendo um espaço-tempo comprimido, ao acadêmico a percepção de 

sua responsabilidade com a formação do ‗outro‘ e do mundo, no caso do pedagogo‖. Nessa 

linha de raciocínio, o papel da universidade na educação básica é importantíssimo. 

O que sugerimos é a necessária mediação, diálogo e debate entre todos os envolvidos. 

A experiência e as pesquisas em geral, no âmbito da educação, têm mostrado que inúmeros 

programas, projetos e planos são definidos em gabinete, contando com a contribuição do setor 

empresarial no sentido de direcionar os rumos da educação alinhada às prescrições dos 

organismos internacionais em detrimento da escuta às necessidades do professor e do aluno. 

Todos os sistemas de ensino (municipal, estadual e federal) devem oferecer FC a seus 

professores, de forma qualitativa e articulada, pois todos têm responsabilidades. Debruçamo-

nos sobre a meta 16, do atual PNE: até o último ano de vigência, formar, em nível de pós-

graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica e garantir a todos 

estes profissionais da educação básica FC em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino para concretizar tal meta. 

Perguntamos às professoras se, na opinião delas, o país tem suporte para concretizar essa 

meta. 

Para a maioria, 60% das professoras, a meta 16 não se efetivará. Os motivos para 

desacreditarem nessa meta são: o país está em crise, com cortes, falta de investimentos e 



153 

 

incentivo: ―Não, o Brasil está em crise‖ (P1); ―[...] tudo ilusão‖ (P4); ―[...] essa crise que tá, tá 

custando pagar nosso salário‖ (P9); ―[...] está faltando muito ainda pra ele poder conseguir 

essa meta tem que ter muito mais investimento [...]‖ (P18); ―[...] roubalheira como foi, nunca 

tem verba [...]‖ (P21). As falas anunciam que as professoras conseguem compreender 

minimamente as questões de âmbito macro, nas quais as políticas públicas estão circunscritas. 

Declaram que a meta 16 não vai ser concretizada; supomos que se, essa mesma pergunta fosse 

feita hoje, após vários cortes do atual governo, todas diriam que de fato não será cumprida.  

Por outro lado, para 23,33% das professoras, ocorrerá a efetivação da meta 16 do PNE 

(2014): ―espero que sim, mas falta muito interesse tem professor que acomoda aí no 

magistério e pronto, vai demorar um pouco‖ (P28). Outra: ―tem principalmente se diminuir 

um pouco a corrupção, os políticos, o país é muito rico né gente, basta eles querer, mas eles 

não têm interesse de melhorar a educação, eles usam a educação como trampolim para fazer 

os desvios [...] sai 100 reais de lá, se chegar 30 nas escolas é muito [...]‖ (P17).  

A fala da P17 é extremamente crítica e exibe o cenário que ela faz parte, e de muitos 

outros professores. Entendemos ser pertinente essa postura, no sentido de analisar as Políticas 

Públicas, pois são reflexões como esta que permitem a luta diária dos professores em prol de 

melhorias. Outra professora diz: ―30% até que eu concordo, mas 50% acho que não, porque 

tudo que começa não termina, e tudo que é lei não é válida [...]‖ (P14). Eis a protelação 

(adiamento constante do enfrentamento dos problemas), discutida por Saviani (2014), que tem 

abarcado a política educacional brasileira.  

Uma FC digna deve considerar um projeto da sociedade como um todo e discutir os 

mecanismos para sua efetivação. Observamos que são apontados muitos problemas quanto à 

qualidade da efetivação da FC de professores, por vezes, ela nem acontece de fato, e esses 

empecilhos poderão contribuir para não concretização da meta 16 do PNE (2014).  

Uma professora diz que a meta 16  do PNE não se efetivará, pois ―[...] falta interesse 

dos governantes, pra você ter noção, aqui na escola que eu trabalho, eu acho que é duas que 

tem pós-graduação [...] não é a crise, desde que eu me entendo por gente não tem incentivo a 

educação [...] vem outro plano outro plano, mas na prática ali, te incentivar, falar olha fulano, 

você vai ganhar uma bolsa, se vai estudar, não tem‖ (P8). 

Cabe relatar, que no momento, temos o PNAIC como um programa que oferece ao 

professor uma ajuda financeira, uma bolsa (mesmo sendo um valor
50

 irrisório). A questão 

talvez não seja a falta de incentivo financeiro, mas, sim da qualidade desse oferecimento, pois 
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programas vêm sendo realizados ao longo dos anos, no entanto, não são atingidos todos os 

professores e nem tampouco isso resolveu a qualidade da FC. Diz uma professora: ―Na atual 

conjuntura econômica que o país anda, ele tem condição de realizar alguma coisa? [...] do 

jeito que está, formação de qualidade não, tem às vezes condição de fazer um faz de conta que 

acontece sabe, mas com vivência com tudo que precisa ser que realmente funcione, utopia‖ 

(P16). O ―faz de conta‖ é muito presente em nossa realidade, em que se maquiam resultados 

de avaliações e de investimentos em prol da obtenção de melhores índices.  

Tomamos, como exemplo, o fato de existir professor atuando sem graduação: ―[...] 

existe aquele magistério antigo aqui em Minas Gerais, agora você imagina nos estados com 

maior dificuldade [...] conheço professor que ainda não tá fazendo faculdade, que ainda não 

concluiu e já tá atuando [...]‖ (P22). Essa situação é extremamente grave e os resultados 

condizem, pois, nessa pesquisa, como relatamos anteriormente: 26,6% das professoras não 

possuem nenhuma pós-graduação, o tempo de atuação das mesmas na educação vária de 2 

anos a 20 anos, e três dessas sequer possuem formação inicial específica para a área em que 

atuam. Segundo a LDB, (9.394/96) a formação do docente, para atuar na educação básica, 

deve ser feita em nível superior, porém, para atuar nas séries iniciais e de educação infantil 

admite-se a formação em nível médio. Se buscarmos relação com a PEC 241 (PEC 55), 

perceberemos que, para a formação inicial, basta o notório saber. No PME do município, são 

abordados os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: PME do munícipio.
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Por meio dos dados, é possível observar que, em 2013, a meta atingida pelo município 

foi de 40,7%; o que é discutível, já que, em 2016, foram encontradas oito dentre 30 

professoras, sem pós-graduação. Uma diz: ―Já tem muito tempo que eles estão pelejando [...] 

                                                           
51

 Para preservar a identidade do município. 



155 

 

desde quando eu fazia faculdade, desde 2005 [...]‖ (P12); para outra, com anos de profissão 

acham que é ―balela‖, ―[...] trabalham dois turnos, então porque o salário é muito ruim, aí por 

fim ele não quer, o governo pode oferecer, mas o professor acha que não vai ser valorizado 

[...] 20 anos na profissão já não quer mais, acha que é balela [...]‖ (P13). 

A ideia de discurso vazio e de tarefismo aparece aqui novamente. Na opinião de 

algumas professoras têm ocorrido apenas ―balela‖ e não concretização das metas. Os 

professores são bombardeados por discursos que os consideram elemento essencial à 

qualidade do ensino, à erradicação do analfabetismo, mas são deixados de lado, sem formação 

inicial ou continuada à altura. Queremos dizer que, no documento, tudo é possível, contudo, a 

realidade é complexa, principalmente a questão do financiamento. 

Já para as entrevistadas a seguir, são os professores que procuram a FC e não os 

governantes que oferecem: ―[...] não é porque o poder público está preocupado em fazer isso 

não, nós educadores, profissionais, é que estamos vendo essa necessidade [...]‖ (P20); ―O país 

não, porque não tem interesse da parte pública de investir [...] isso é uma questão pessoal, a 

gente tem que correr atrás e a maioria que tem é na rede privada [...]‖ (P26). Outra professora 

diz que, ―[...] não sei se até hoje está funcionando, mas nós tivemos 2011, 2012, 10, 11, 12, 13 

a plataforma Freire oferecendo cursos de pós-graduação de graça pro Brasil inteiro quisesse 

fazer, então eu não sei a limitação de vagas, mas quem entrou, se cadastrou e quis fazer fez 

[...]‖ (P25). 

Conforme Gatti, Barreto e André (2011, p. 38), o direito à educação é um direito 

humano e qualificado ―como direito à educação de qualidade para todos. A qualidade social 

da educação é advogada para as políticas educativas como um conceito associado às 

exigências de participação, democratização e inclusão, bem como à superação das 

desigualdades e das injustiças‖.  

Ponderamos uma FC ampla e resultante de ideais coletivos, mas o que percebemos, no 

plano da estruturação de propostas e programas, é um imenso descaso. Por exemplo, acerca da 

Plataforma Paulo Freire, muitos professores a desconhecem ou não tem tempo para acessá-la. 

É preciso que o professor saia dessa linha de acomodação, que procurem, falem e sejam 

ouvidos, pois parte deles os caminhos para políticas efetivas de FC.  

Ocupamo-nos em compreender como as professoras veem a legislação existente, se ela 

contribui para a promoção e efetivação da FC em geral. Para 16,66% das professoras, sim: 

―Sim, eu acho [...] pela propaganda tanto da pátria educadora
52

, eles pelos menos tentam‖ 
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  Slogan do governo federal de Dilma Rousseff. 
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(P29); ―Tem, porque sempre tem alguns convites né, vindos de fora‖ (P11). Já para 26,66% 

das professoras, há a promoção, mas não valorização: ―promovem, mas não valorizam [...]‖ 

(P2). Ou tem sido o discurso vazio de nossos holofotes: ―Entre aspas, está mais na assim 

falação, o concreto lá no finalmente não‖ (P22); ―[...] governo claro que quer todo mundo 

alfabetizado, todo mundo na universidade, mas ele não tá proporcionando, é lá nas séries 

iniciais uma forma desses meninos chegarem sabendo na universidade, dá pra deduzir isso, 

pelas notas do Enem, gente foram tantos de zero nas redações [...]‖ (P27). 

Em nosso entendimento, compreendemos que, ao professor, delegam-se muitas 

funções e não se possibilitam as condições gerais para a formação de qualidade com 

programas efetivamente exequíveis; programas que, de fato, não atingem a metade da 

demanda. Nesse sentido, percebemos a dúvida, ao responderem sobre a contribuição da 

legislação para promoção e efetivação da FC em geral. Para outras, a legislação existente tem 

contribuído para a promoção e efetivação da FC, na medida do possível: ―Eles estão tentando, 

mas ainda está faltando algumas coisas [...]‖ (P13); ―[...] dentro da medida do possível 

contribui sim tanto a SRE igual, do governo federal até que não tinha, surgiu agora vamos 

dizer assim a nível nacional [...] às vezes não te atende o que você quer, a sua escolha, mas 

que todo ano tem um curso de FC oferecendo pros professores pra educação tem [...]‖ (P25). 

Para 56,66% das professoras, a legislação existente não tem contribuído com a 

promoção e efetivação da FC, pois os professores não recebem para se qualificar. Nesse 

sentido, o incentivo, muitas vezes, vem em forma de prêmio e bônus: ―[...] professores que 

tem FC, pós, mestrado, recebem o mesmo salário dos que tem o nível superior [...] o dinheiro 

incentiva benefício para estudo‖ (P4).  

É importante destacar que, por meio da Lei nº 2545/2015, foi aprovado o Plano 

Municipal de Educação, com vigência até 2024, e a valorização dos profissionais da educação 

é tida como uma de suas metas. Sua meta 16 é formar, em nível de  

 

pós-graduação, 70% dos professores da Educação Básica até o último ano de 

vigência deste PME e garantir a todos(as) profissionais da Educação Básica 

FC em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino.  

 

Tendo como estratégias: 

 

16.1 Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por FC e fomentar a respectiva oferta por 

parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e 
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articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 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 [...] 16.5 Estabelecer parcerias com entes públicos e 

privados para promover a contínua formação a nível de pós graduação dos 

profissionais da educação do município (p.76-77). 

 

Percebemos, no PME do município pesquisado, estratégias em prol da melhoria da 

FC dos professores; no entanto, sabemos que a realização das mesmas é tarefa árdua, 

principalmente no atual cenário brasileiro em que vivemos, tais esbarram em cortes 

orçamentários, ademais, considerando a reforma proposta com a aprovação da PEC 241 (PEC 

55), que congelará os gastos com a educação para os próximos anos
53

. 

Segundo Melo (1999, p.47), a formação deve estar vinculada à carreira, à jornada de 

trabalho e à remuneração: ―elementos indispensáveis à formulação e à implementação de uma 

política de valorização profissional que contribua tanto para o resgate das competências 

profissionais dos educadores, como para a (re)construção da escola pública de qualidade‖. 

Uma fala nos chama a atenção: ―às vezes a legislação não oferece gratificação pela formação, 

às vezes a gente até gasta [...] leva seu certificado você não tem [...] reconhecimento 

financeiro [...]‖ (P10). Outra professora ressalta que a legislação não tem contribuído para 

efetivação da FC: ―não [...] lei nacional que todo professor que está participando do Pacto, ele 

é dispensado do módulo [...] secretária de educação disse que a lei chega pro estado pra ser 

cumprida, e pro município depende se ele quer aderir ou não [...]‖ (P18). As professoras 

cobravam dispensa do módulo, por participarem do PNAIC (na época das entrevistas elas 

estavam lutando por essa dispensa e conseguiram); essa necessidade demonstra que não são 

dadas condições financeiras e nem de trabalho para os professores buscarem FC. 

Ainda nessa questão: ―[...] tá quase que tipo assim um modismo né, não tá tendo uma 

continuidade, um administrador começa e não termina, tá uma coisa muito desconectada eu 

acho‖ (P20). Pereira (2016, p.7) diz que esses, 

 

programas de FC de professores, fomentados por essas parcerias com os 

sistemas de ensino, na maioria das vezes, resultaram em ações 

descontinuadas das práticas, contrapondo à ideia da formação como um 

processo que se realiza num movimento dialético, de idas e vindas, em que o 
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 Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes 

alterações: ―Art. 101. Fica instituído, para todos os Poderes da União e os órgãos federais com 

autonomia administrativa e financeira integrantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o 

Novo Regime Fiscal, que vigorará por vinte exercícios financeiros, nos termos dos art. 102 a art. 105 

deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias‖ (BRASIL,2016f). 
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professor se constrói e reconstrói como pessoa e como profissional, a partir 

de uma dinâmica que tem a ver com um processo de ―vir a ser‖ do sujeito e 

não a partir de um tipo ideal de professor, que normalmente é projetado 

separadamente das condições objetivas de realização do trabalho docente 

(PEREIRA, 2016, p.5). 

 

Esse modismo gera práticas de formação ou políticas públicas de formação 

descontínuas, uma subcategoria aqui apresentada. É recorrente no discurso das professoras, 

resultando numa formação como um processo a partir de um tipo ideal de professor e não 

como na compreensão de que um ―vir a ser‖, tal como a autora declara. Promover não é 

sinônimo de efetivar; convites e propagandas não garantem a efetivação da FC. 

Acerca do incentivo, pelos órgãos públicos, perguntamos às professoras se os 

governos federal, estadual e municipal têm tratado a formação/FC com a devida importância, 

e apenas a P15 acredita que sim: ―[...] até no momento acho que sim‖ (P15). Para outra 

professora, só se for à distância: ―[...] esses a distância, Plataforma Freire [...] se você não tem 

condição financeira pra ir, não tem lugar pra hospedar e os cursos geralmente são em lugares 

bem distantes [...]‖ (P10). Essa professora relata dificuldades financeiras quanto a participar 

de cursos presenciais em outra cidade, e sabemos que isso envolve gastos com transporte e 

alimentação e, por esses motivos, as professoras ressaltam não querer participar de formações 

em outras cidades. 

Para 13,33% das professoras, os governos deixam a desejar: ―Acho que falha, sei lá, 

podia disponibilizar mais curso [...] tem potencial pra isso‖ (P11); ―[...] fazem muita 

experiência com o professor eu acho isso um absurdo [...]‖ (P23). E para 10% das professoras, 

depende do professor: ―[...] depende até do profissional [...] tem aqueles compromissados e 

têm os não compromissados [...]‖ (P18) – contudo, 66,6% disseram que os governos federal, 

estadual e municipal não têm dado a devida importância à formação/FC. O governo não quer 

que tenham conhecimento para lutar contra ele: ―[...] governo, não quer que o professor tenha 

conhecimento para usar contra eles‖ (P3); ―[...] classe dos professores não for valorizada, o 

Brasil não vai pra frente‖ (P2); ―não tem tratado os professores com a devida importância 

[...]‖ (P16); ―Não [...] se tivesse dado muita importância teria mais cursos [...]‖ (P14); ―Não, 

nem sempre, falta muito interesse da parte política‖ (P28) e, ainda, ―[...] vejo muita 

propaganda e pouca ação [...]‖ (P26).  

Na visão das professoras, uma FC emancipadora não seria interessante ao governo, 

afinal os conhecimentos poderão ser usados contra eles. Apenas uma entrevistada diz que os 

professores são responsáveis: ―[...] profissional que é responsável ele também por essa FC, ele 

está lá por causa do dinheiro [...]‖ (P13). O governo quer professores competentes e cabe a 
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eles a responsabilidade de adquirir essa competência; mas ressaltamos que cabe ao professor 

ter um pensamento reflexivo, além da lógica salarial, entendendo esse espaço como momento 

de troca de saberes. 

Diante desses apontamentos, indagamos quais estratégias deveriam ser tomadas por 

parte das professoras para que seu direito à FC de qualidade fosse efetivado. As entrevistadas 

disseram que parte do professor tal atitude: ―devem correr atrás‖ (P1); ―[...] professora, deve 

buscar mais os cursos que estão sendo oferecidos‖ (P7); ―[...] correr atrás, procurar, exigir 

seus direitos, como se diz quem tem que procurar é quem quer né, eles não estão nem aí, eles 

só ficam quietinhos esperando, se alguém cobrar eles põem em ação, mas se não cobrar‖ 

(P14); ―[...] tem que correr atrás, sozinho‖ (P26). 

Em relação a essa problemática, as professoras concordam que o professor tem grande 

papel na efetivação de seus direitos e obrigações. Mas isso não pode ser delegado, tão 

somente, a ele, pois os órgãos públicos devem cumprir seu papel. Inclusive, uma professora 

disse que não falta atitude dos professores, falta a sua valorização: ―não acho que seja falta 

dos professores fazer nada [...] é falta de reconhecimento de lá, porque só nota as melhores 

notas [...] menino que ganhou o prêmio, que saiu melhor no Enem, ele é de uma escola 

pública, as escolas estão boas, os professores estão de qualidade, falta é o Brasil reconhecer 

isso, falta os deputados trocar o salário deles [...]‖ (P2). Como percebemos, a professora P2 

tem uma visão bem otimista da escola, reconhece que os professores têm qualidade, porém, 

quem não reconhece o valor do professor e das escolas é o MEC. Não reconhece e ainda os 

culpabiliza pelos índices baixos em avaliações, como se dependesse, apenas da comunidade 

escolar, as melhorias do sistema educacional brasileiro.  

Outra questão levantada foi ―haver união entre a classe [...] cobrar do superior, mas 

sou contratada como vou brigar com quem me deu emprego, meia dúzia fala‖ (P3). A 

desarticulação da classe é preocupante, como percebemos diante do movimento de 

paralisação contra a PEC 241 (PEC 55). Outra registra: ―nós professores, já apresentamos, 

nossa proposta, para elaborar o PPP [...] o que está ao alcance dos professores a gente já faz, 

expõe necessidades [...]‖ (P4). Existe autonomia do professor ao participar do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola, mas sentimos, na fala da professora, certo descrédito, um 

indicativo de que esse documento não valida o desejo e as necessidades da unidade escolar. 

O PPP deve dar autonomia à escola e à sua comunidade, sozinho não muda nada, mas, 

em parceria com todos os atores da escola, pode ajudar a transformar a realidade vivenciada. 

O que se questiona é como tornar as necessidades e proposições do PPP efetivas de fato, 
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principalmente em relação à FC de professores, afinal, a finalidade dele é expressar as 

necessidades e desejos dos sujeitos sociais que compõem a instituição.  

Uma professora diz: ―[...] reivindicar, tem que reclamar mas nem tempo pra isso a 

gente tem [...] professor ajuda todo segmento [...] campanha dengue, aí vem tudo pra escola 

[...] a gente mais ajuda do que é ajudado na verdade [...]‖ (P19). São muitas as atribuições do 

professor e, de certo modo, o seu papel importantíssimo muitas vezes é atropelado por 

ingerências externas e por políticas públicas de formação descontínuas. Também apontam 

outras possibilidades, como participar, ―no Plano Decenal, por exemplo, nós temos a 

oportunidade de fazer melhorar, a gente vê que alguns professores chegam lá entra mudo e sai 

calado, então depende de nós‖ (P27). Há a consciência de que professores e comunidade 

devem ir à luta. 

O processo de formação do docente deve coadunar com uma visão crítica e 

emancipadora de educação. Ele é contínuo, de forma que é pertinente dar voz aos professores 

para que possam discutir e repensar criticamente sua própria condição histórica, o seu próprio 

processo de formação. Por ser comprometido com sua própria história, sujeito dela, o 

professor deve se empoderar e lutar pelos seus direitos, garantir espaços onde sua voz seja 

ouvida e, a partir dela, novas ações sejam delineadas e efetivadas.  

Uma professora diz: ―[...] promover encontros todos os meses, uma vez por mês [...] 

pra toda rede de ensino [...] ter esse vínculo sabe‖ (P12). Outra professora aponta que ―[...] 

conscientizar dessa importância [...] os professores deveriam querer, porque se quisesse a 

gente poderia cobrar, então vamos cobrar, cobrar do prefeito, o prefeito vai cobrar do 

governador [...]‖ (P8). Segundo Pimenta (2008, p. 9), ―[...] pedagogo é um profissional que 

domina determinados saberes, que, em situação, transforma e dá novas configurações a estes 

saberes e, ao mesmo tempo, assegura a dimensão ética dos saberes que dão suporte à sua 

práxis no cotidiano do seu trabalho‖: por isso é necessário o conscientizar e depois o agir. 

Além da conscientização, as professoras se referem também ao reconhecimento dos 

professores e ao apoio, e que essa questão pode influenciar: ―para os professores querer tem 

que ter um reconhecimento [...]‖ (P15); ―[...] professor, é uma classe muito massacrada [...] 

trabalha muito, procura ter sempre estratégias que melhorem a educação, mas a gente não tem 

suporte [...] má remuneração, a qualidade do ensino tá muito precária [...] precisa de apoio pra 

ele trabalhar melhor [...]‖ (P23).  

Sobre o compromisso político, afirmam: ―cumprir o que promete, falar que vai fazer 

e cumprir, vir aqui na escola, ver o que está faltando, precisando, oferecer mais apoio‖ (P9); 

―[...] colaborar, proporcionar [...] vir pras escolas [...]‖ (P11). Tais colocações conduzem ao 
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reconhecimento do professor como um ser autônomo e ativo, mas que são necessárias 

condições para que ele possa se desenvolver, ou seja, é necessário compromisso político.  

Além disso, as professoras se sentem enganadas, ludibriadas, há uma desesperança. 

Tomamos a desesperança como subcategoria por sentirmos, nas falas das professoras, esse 

sentimento e por elas mesmas ressaltarem não acreditar em metas, leis etc. Seria preciso 

ainda: ―teria que cobrar mais dos políticos, de quem é responsável [...] principalmente os 

profissionais agora que começa a atuar [...]‖ (P17); ―[...] exigir dos nossos governantes, seja 

do prefeito municipal pra entrar em contato com o governador do estado [...]‖ (P24); ―Nós 

precisávamos de ajuda, o governo dá uma olhada melhor assim, eu não penso nem em nós 

professores, mas especialmente em alunos porque o aluno tem que atingir aquela meta, nós 

professores temos que ajudar os alunos [...]‖ (P22). A nossa precaução deve ser rigorosa 

quanto às soluções fáceis e de baixo custo, pois elas não ajudarão em nada o professor.  

Para além das questões de ordem mais estrutural, notamos, pois, o desânimo e a 

desesperança: ―[...] mobilizar e pedir alguma coisa, mas não adianta, eu acho que não tem o 

que fazer, eu estou desanimada, pela minha idade, pelo tempo, você devia perguntar pra quem 

tá nova [...]‖ (P29). E a desesperança vem de todos os lados: dos professores com maior 

tempo de atuação e, também, dos mais novos que, ao chegarem, são sobrecarregados por 

várias tarefas. Sabemos que tudo é decidido em um bloco homogêneo, um único modelo de 

FC trazendo apenas prescrições que não tem significado algum para eles, e é mero momento 

do calendário escolar. Devemos, como Gatti, Barretto e André (2011), destacam: 

 

[...] ouvir os professores para conhecer o que dizem, pensam, sentem e 

fazem nos parece muito positiva, se o que se pretende é descobrir, com eles, 

quais os caminhos mais efetivos para alcançar um ensino de qualidade que 

se reverta em uma aprendizagem significativa para todos os alunos. No 

entanto, essa mudança de foco das pesquisas provoca dois tipos de 

preocupação: por um lado, que não se deixe de investigar a formação inicial, 

que ainda carece de muito conhecimento sobre como formar professores 

competentes para atuar no mundo atual; por outro lado, as pesquisas não 

podem correr o risco de reforçar uma ideia, corrente no senso comum, de 

que o(a) professor(a) é o único elemento no qual se deve investir para 

melhorar a qualidade da educação. Há outros elementos igualmente 

importantes – como a valorização social da profissão, os salários, as 

condições de trabalho, a infraestrutura das escolas, as formas de organização 

do trabalho escolar, a carreira – que devem fazer parte de uma política geral 

de apoio aos docentes [...] (GATTI, BARRETTO e ANDRÉ, 2011, p.15). 

 

O ponto nevrálgico é ouvir os professores, pois são eles que melhor podem delinear 

caminhos a serem refletidos e discutidos junto à reestruturação da FC em serviço. Isso, sem 
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esquecer que a formação inicial é crucial e que o investimento não deve ser feito apenas nos 

professores, mas em outros aspectos como salários, infraestrutura das escolas e condição de 

trabalho, como ressaltam as autoras. 

Também perguntamos, às professoras, como seria possível tornar a FC uma prática 

formativa significativa: ―[...] professores deveriam fazer esses cursos e as pessoas avaliar a 

prática do professor [...] eles cobram muito [...] mas eles não valorizam no sentido de vir olhar 

[...]‖ (P2). Importante, seria, assim, entender o caminho que o professor percorreu e avaliar o 

que deu certo, ou não, na FC e na prática dos professores e, a partir dessa avaliação, ter novas 

propostas.  

Para outra, é preciso ―[...] incentivo financeiro [...]‖ (P3). A nosso ver, tal incentivo é 

necessário, como motivador, haja vista a lógica em que a realidade escolar também se situa, a 

lógica do mercado. Mas, acima de tudo, é preciso, como duas professoras ressaltam, escutar 

os professores: ―[...] perguntar pra cada professor, o que ele acharia melhor, ter a opinião [...] 

de todos‖ (P6); ―[...] ouvir mais o professor, o dia a dia dele, eles não passam o dia na sala, 

pra ver qual a dificuldade dos alunos [...]‖ (P9). 

Freire (1996) diz: ―ensinar exige acima de tudo escutar‖; perguntar e ouvir o professor, 

pois ele sabe o que é melhor para si e seus alunos, o que acontece na escola. É o percussor do 

saber e dialoga constantemente com seus alunos: ―[...] não é despejar lá de cima não, vir aqui 

na base e o ver o que está precisando e o que a gente está almejando então faça tipo uma 

pesquisa, uma sondagem o que mais precisa pra depois vir, não vir imposto não‖ (P20). Como 

afirma Freitas (2007, p.1225): ―sejam quais forem as ‗saídas‘, elas certamente não virão na 

direção que os setores progressistas almejam, sem luta e resistência, na direção de construir 

processos de formação com qualidade elevada, fundados na concepção sócio-histórica do 

educador‖. Desse modo, os professores devem ir à luta e partir do conhecimento que possuem 

acerca da realidade, da compreensão do que acontece ali e do podem, sim, mudar. 

Outra subcategoria elencada são as dificuldades e deficiências dos professores. 

Aparece, nas falas, intensamente e entendemos que é a partir do reconhecimento de tais que as 

propostas de FC podem ser melhor elaboradas: ―escola deve ver as dificuldades que a gente 

está enfrentando e buscar especialistas [...]‖ (P7); ―[...] escola pode ter uma deficiência então 

vamos corrigir [...] desde o início [...]educação infantil [...] trocar figurinhas na escola o que 

foi bom, o que aconteceu em uma, trazer pra outra [...]‖ (P22).  

Nessa perspectiva, sondar os professores sobre a FC, suas dificuldades e expectativas 

para se ter um embasamento do que carecem é indispensável. Eles podem argumentar sobre as 
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contradições da realidade e sobre como melhorá-la. É possível partir desses princípios e 

construir novas matrizes para a FC.  

Durante a pesquisa, e quando perguntado às professoras como seria possível tornar a 

FC uma prática formativa significativa, elas relatam sobre os formadores que desconhecem a 

realidade deles, os temas e locais não condizentes com suas necessidades, a dissociação 

teoria-prática e a noção de certificação; esse pode ser um ponto de partida para saber o que os 

professores precisam. Acreditamos que os aspectos levantados pelas professoras devem 

perpassar por outras realidades brasileiras cujos problemas se assemelham.  

Outra professora acha que: ―[...] não adianta você fazer uma FC, se você colocar de 

uma maneira que você não pode aplicar na sala de aula, tem que falar a mesma linguagem, a 

linguagem do professor, aluno [...]‖ (P29). Percebemos que a professora tem consciência que 

slogan bonito e discurso vazio não resultam em melhoria. Já duas professoras dizem que é 

preciso partir da vivência dos professores: ―Tem que ser com vivência [...]‖ (P16); ―[...] 

muitas ideias, mas essas ideias não dá certo pra minha clientela, o que nós vamos fazer, eu 

vou mostrar o que é que eu levei, vamos ver a  minha bagagem e nós vamos ver como nós 

vamos poder adaptar [...]‖ (P25). É difícil partir da vivência dos professores ou até mesmo 

fazer adaptações se tudo já está determinado; como pode haver mudança se tudo é imposto? 

Não adianta decretar um tempo para a FC, seja na escola ou em outros espaços, se ela não é 

usada para crescimento profissional e pessoal dos sujeitos ali presentes, se não parte da sua 

vivência. 

Outra professora ressalta que é preciso que os governantes saibam o que acontece 

realmente em sala de aula: ―[...] pessoas [...] que dirigem o país, deviam ter uma informação 

melhor de como é uma sala de aula, pra ele poder estar agindo dentro das necessidades do 

professor, eu acho que quem está lá no poder público eles não sabem o que acontece 

realmente em uma sala de aula [...] não têm conhecimento das dificuldades nossa não, eles 

formam as leis deles lá e quer que  a gente cumpre, mas às vezes algumas leis não dá pra 

encaixar na realidade do aluno [...]‖ (P23). Seja o MEC, as Universidades, o governo estadual, 

municipal, as secretarias de educação ou a gestão da escola, ambas devem efetivar formações 

continuadas condizentes com a realidade e necessidades dos professores e, para tanto, devem 

ir além dos resultados obtidos em avaliações de larga escala, pois elas nem sempre retratam a 

realidade da escola. Antes é necessário conhecer, a partir do contato com o professor, as 

dificuldades e deficiências pelas quais ele passa.  

Uma professora diz que ―pra ter qualidade, ela tem que atender mesmo realmente os 

profissionais da educação, não pode ser só um faz de conta [...]‖ (P24). As características 
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apontadas pelas professoras são muito relevantes e traduzem como realmente deve ser uma 

FC de qualidade, considerando as duas etapas de formação, a inicial e a continuada, como 

níveis de formação distintos; porém, indissociáveis e contínuos. 

Como a escola é aberta e flexível, os sujeitos que lá estão se formam cotidianamente 

na relação com seus pares. Entendemos, assim, que é preciso criar espaços de estudo nas 

escolas mesmo, que sejam poucos, ou centros de FC; que deve haver maior relação 

universidade-educação básica, criando espaços de aprendizagem que possibilitem a discussão 

contínua. Sabemos que a FC em serviço proporciona tal concretização e também encontros 

em outros espaços, em espaços constructos; o principal não é o produto final, mas, sim o 

processo, a formação de sujeitos críticos, reflexivos, a práxis humana, a busca pela 

transformação. Concluímos que é preciso um entrelaçamento de todos os aspectos positivos 

encontrados na FC, especificamente a realizada em serviço, citados pelas professoras, na 

perspectiva de superação da visão simplista que a graduação promove e na qual forma 

profissionais prontos e capazes de lidar com sua prática; ela é apenas o início, existe a 

formação ao longo da vida, pois o professor é um sujeito em construção. Enfim, são muitos os 

caminhos a serem trilhados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Doravante, destacamos a continuidade do debate, pois concluir é uma tarefa difícil e, 

muitas vezes, dolorosa. Partimos do princípio de que toda formação humana é permanente, 

por isso, trazemos proposições sobre a questão; todavia, deixamos espaços em aberto para a 

possibilidade de que algo novo seja investigado e produzido a partir das reflexões abordadas. 

Neste texto, há a possibilidade de pensarmos as lacunas, outros vieses e matizes, e olhar para 

as vozes ouvidas de diferentes ângulos e, quiçá, convocar outras vozes para serem ouvidas em 

pesquisas futuras sobre a temática.  

Como uma necessidade premente de fechar esse ciclo de pesquisa, retomamos ao 

nosso objetivo central: investigar e compreender como se configura a FC nas escolas de um 

município do triângulo mineiro e sua relação com a política de FC que vem sendo perfilada 

pelo MEC, pelo Estado e Município, enquanto uma política pública, refletindo e buscando os 

princípios que a delineiam a partir de duas possibilidades: uma formação para além de um 

simples treinamento, que dê vez e voz aos professores ou uma formação correlacionada aos 

programas de vertente mercadológica cujo objetivo é a produtividade. Nesse sentido, nossa 

pergunta norteadora foi: de que maneira a FC tem ocorrido nas escolas: como ação 

significativa ou tarefismo? 

Com base na análise feita, percebemos que existe intensa relação entre as políticas 

públicas perfiladas em âmbito internacional, nacional, estadual e regional, com o projeto 

histórico capitalista. Outrossim, com os princípios excludentes do neoliberalismo que se 

materializam em todos os âmbitos da sociedade e tem influenciado diretamente a FC dos 

profissionais da educação, em específico do Ensino Fundamental I. 

Compreendemos que as metas propostas, para melhoria da formação do professor, 

estão sendo postergadas há tempos. Uma avalanche de medidas baseadas em princípios que 

em nada condizem com a realidade brasileira tem sido a base de sustentação das propostas 

formativas do sistema de ensino brasileiro; o compósito das proposições tem reafirmado as 

desigualdades sociais, não resolvendo os problemas do ensino brasileiro, já que o interesse 

dos grupos dominantes não é o da maioria da população brasileira.  

Entendemos, ainda, que as propostas dos últimos anos, para formação de professores 

mineiros, tiveram, como preocupação, uma FC para atender ao maior número de professores 

em menos tempo e com menos investimento. Isso pode ser visualizado na falta de 

continuidade dos programas, e nas metas não atingidas. À guisa de finalizar a pesquisa, cabe 
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dizer que não encontramos nas falas das professoras visões uníssonas sobre FC de professores 

e seus principais elementos, mas, sim concepções contraditórias e complexas, vozes que 

traduzem diferentes formações, olhares e posicionamentos, em suma, uma realidade 

extremamente complexa e conflituosa. 

De forma geral, com base nas análises das muitas vozes ouvidas, percebemos que a 

FC, a FC em serviço, ainda tem ocorrido enquanto tarefismo; entendemos que inúmeras 

propostas de FC vêm sendo implementadas no decorrer dos anos, anunciadas como 

erradicadoras das dificuldades dos professores, como solução dos seus problemas, mas que 

ficam no discurso inócuo. Identificamos muitos problemas denunciados: má estruturação, 

descontinuidade dos programas governamentais, ações fragmentadas, repetitivas e 

desconectadas da realidade da sala de aula, nas quais a teoria e a prática continuam separadas, 

professores formadores desconhecedores da realidade do professor, falta de articulação 

universidade/educação básica, falta de financiamento para o professor qualificar-se, falta de 

valorização salarial e ações não planejadas, de acordo com a estrutura dos municípios. 

Observamos que o PNAIC, programa de grande envergadura, é extremamente citado 

pelas entrevistadas como exemplo de FC de qualidade. Mas as mesmas reconhecem que ele 

não atende a todos os professores atuantes nos primeiros anos do Ensino Fundamental I. Isso 

denota a forma fragmentada como vem sendo feita a FC no Brasil, parcelada, de tabela e, 

muitas vezes, descontínua, dependendo de quem responde e delibera sobre os rumos da 

educação. Por vezes, na esteira do discurso neoliberal e reforçando a ideia, ainda proeminente 

em nossa sociedade, de que o trabalho do professor não tem muito valor, não é coisa séria, 

pode ser realizado de qualquer jeito mesmo. 

Salientamos que a FC em serviço é insubstituível na formação do professor. Quando 

as professoras entrevistadas a ressaltam como prescrição, talvez seja porque elas não têm 

noção do que seja FC ou por que não existe uma política sólida. A nosso ver, existem 

proposições paliativas, remendos para preencher as lacunas da FC do professor, programas 

isolados e mal estruturados pedagogicamente, fadados ao fracasso por cumprirem apenas o 

tarefismo. 

As vozes das professoras confluem para alertar que, muitas vezes, as atribuições do 

professor vêm prontas, bastando a sua execução, cujo objetivo é melhorar índices em 

avaliações internas e externas, e alcançar destaque nos rankings de educação em nível 

nacional e internacional. Desse modo, a FC do professor desagua na obrigatoriedade do 

cumprimento de metas, em prescrições do calendário escolar, em índices de desempenho, em 

avaliações de controle e, por fim, em tarefismo. Entretanto, aproveitando a reflexão trazida 
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pelas professoras, reiteramos que, através da FC em serviço, os professores podem se colocar 

diante de novos e diferentes saberes, por meio do diálogo, da pesquisa e da reflexão com os 

demais sujeitos. 

Notamos empiricamente que as políticas públicas de FC não seguem uma dada 

continuidade, sobretudo, estão mais à mercê de interesses de âmbito maior, econômicos e 

políticos, do que aos pedagógicos e educacionais. Não condizem e não são contínuas com a 

necessidade real dos professores, e tampouco resultam na melhoria da prática docente. Por 

meio de um discurso de descentralização, de maior autonomia e de delegação a cada ente 

federado de seu papel, muitas vezes, a realidade das escolas não vem à tona, não se parte 

delas.  

A proposta de uma formação realmente continuada só será legítima e significativa 

quando enriquecer profissionalmente os professores; desse modo, será um processo 

construído no cotidiano escolar, com a participação de professores atuantes advindos de 

universidades para mediarem os encontros e estudos, considerando a importância dessas 

instituições como fonte de pesquisas, troca de informações e saberes.  

Nessa perspectiva, a FC em serviço não pode preencher lacunas da formação inicial, 

não pode ser aligeirada ou vista como meio de certificar os professores. É preciso entendê-la 

para além de uma simples proposta de curso, como uma atividade que requer reflexões 

contínuas, uma necessidade do professor e uma exigência da própria sociedade. No entanto, 

precisa exceder a visão de treinamento, ser permanente, processual e relacionada ao cotidiano 

das escolas, cujo ponto de referência é a prática docente e o conhecimento dos profissionais. 

Pois, o processo formativo que beneficia o professor é aquele que permite troca de saberes 

numa perspectiva interativa, que o apoie nas dificuldades, dê-lhe confiança na realização do 

seu trabalho e estímulo da autonomia; caso contrário, entendemos que haverá uma assolação 

de identidades e uma prática centrada na racionalidade técnica. 

Buscamos, nas falas das professoras, analisar os aspectos de sua realidade, a partir de 

algumas categorias: a) contribuições para prática docente; b) organização estrutural e 

pedagógica; c) papel do Município, Estado, Universidades e órgãos federativos na efetivação 

da FC. Diante dessas categorias, alguns achados (subcategorias) foram sintetizados ao longo 

da pesquisa, por serem temáticas recorrentes nas falas das professoras e por trazerem alertas, 

pistas de como uma FC pode ser significativa. 

Buscamos entendê-las, analisando incompatibilidades, disparidades, contradições, 

avanços, retrocessos entre as propostas oferecidas e as realizadas. Entendemos, portanto, que 

FC só tem sentido se tiver repercussão no trabalho do professor; por isso, as professoras 
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conclamam por prática, pois é nela que suas dificuldades aparecem sobremaneira; muitas 

dessas são desconsideradas ou levam-nas a ouvir: ―se não quiser pode vender abacaxi‖.  

Encontramos, também, nas formações continuadas oferecidas, inúmeros potenciais: 

meio de inovação, troca de experiência, enriquecimento da prática e aprimoramento. São 

aspectos que queremos ressaltar, uma vez que o professor, mesmo diante das suas 

dificuldades de acesso e permanência nos cursos de FC em serviço, busca dar-lhes sentido. 

Por outro lado, os problemas, os desencantos e a desesperança confluem para certo mal-estar 

na formação; os desafios são muitos: não há incentivo para o professor, o discurso da 

formação, muitas vezes, é vazio, não há carga horária própria, no trabalho docente, destinada 

à formação, os temas são pensados por uma determinada equipe, a separação entre teoria e 

prática é evidente, a estrutura física e de funcionamento dos cursos e das ações, o 

planejamento, em si, nada condiz com a realidade dos professores cursistas.  

Quando as professoras, sujeitos dessa pesquisa, dizem que, para obterem FC, 

significativa e vivenciada, é preciso que elas cobrem, lutem e gritem, esse é o momento ideal 

para esses gritos ecoarem para além das paredes que os prendem. Desta feita, ensejamos por 

melhorias que se sobreponham aos impasses apresentados pelas professoras; a ideia que 

permanece é a da continuidade do debate sobre a questão, a nosso ver, conflituoso e 

contraditório, porém, necessário. 
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APÊNDICES 

Apêndice I: Roteiro da entrevista 

 

Profª Drª Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira 

Mestranda: Adrinelly Lemes Nogueira 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar e compreender como se configura a 

formação continuada nas escolas de um município do triângulo mineiro e sua relação com a 

política de formação continuada que vem sendo perfilada pelo Ministério da Educação – 

MEC, pelo Estado e Município, enquanto uma política pública. 

 

ENTREVISTA 

I-IDENTIFICAÇÃO ESCOLA 

ESCOLA:____________________________________________________________ 

 

II-IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO(A) 

1-NOME: (não será divulgado)_____________________________________________ 

2-IDADE:  

(   ) até 25 anos     (   )26 a 30 anos      (   )31 a 35anos     (   )36 a 40anos   

(   )41 a 45 anos     (   )46 a 50 anos      (   )51 a 55anos     (   ) acima de 56 anos 

3-ESTADO CIVIL: 

(   )Solteiro(a)     (   )Casado(a)     (   )Separado(a)      

(   )Divorciado(a)     (   )Viúvo(a)     (   )Outro. Qual?__________________________ 

 

III-FORMAÇÃO ACADÊMICA 

4-GRADUAÇÃO: 

(   )Magistério          (   )Pedagogia    (   )Outro. Qual?__________________________ 

INSTITUIÇÃO 

(   )Privada     (   )Pública 

 

5- PÓS-GRADUAÇÃO: 

(   )Especialização em:_________________________________________________ 

(   ) Outra:___________________________________________________________ 

 

6-TEMPO DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO: 

(   )menos de 1 ano     (   )11 a 15 anos     (   )26 a 30 anos 

(   )2 a 5 anos              (   )16 a 20 anos      (   )31 a 35 anos 

(   )6 a 10 anos            (   )21 a 25 anos       (   ) mais de 35 anos 

 

7-TEMPO DE ATUAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

(   )menos de 1 ano     (   )11 a 15 anos     (   )26 a 30 anos 

(   )2 a 5 anos              (   )16 a 20 anos      (   )31 a 35 anos 

(   )6 a 10 anos            (   )21 a 25 anos       (   ) mais de 35 anos 
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8-QUESTÕES ESPECÍFICAS: 

1) Qual a sua visão sobre os cursos de formação continuada. Você acha que eles podem 

contribuir para melhoria da prática docente? 

2) A instituição em que você atua proporciona formação continuada? Quais ações 

existem? 

3) O seu munícipio tem oferecido cursos de formação continuada? Fale um pouco sobre 

eles. 

4) Em sua opinião o município deve oferecer maiores oportunidades de encontros entre 

os professores? 

5) Que tipo de cursos você tem procurado, aonde tem feito? Além do município, escola, 

aonde mais, você busca essa formação continuada? 

6) Esses cursos tem contribuído de algum modo para sua prática pedagógica na sala de 

aula?  

7) As concepções e estratégias presentes nos cursos de formação continuada que você 

tem participado, tem tido como base o contexto que lhe cerca, suas experiências? Tem 

suprido suas carências? 

8) Os temas tratados tem sido pertinentes às suas práticas cotidianas? 

9) Você já desistiu de alguma formação continuada? Se sim, quais motivos o (a) levaram 

a essa desistência? 

10) Na sua opinião, a formação continuada é capaz de atender as necessidades dos 

professores, do Ensino Fundamental?  

11) Na sua opinião, os cursos de formação continuada, tem sido  instrumento de efetivação 

do fazer-se professor ou apenas são cumprimento de horas no calendário escolar?  

12) Você acha que a carga horária dos cursos é satisfatória? O horário dos encontros?  

13) Onde (local) deveria ocorrer essa formação continuada,  em sua opinião? 

14) Na sua opinião, a formação continuada tem ocorrido nas escolas, como ações com 

significado ou apenas como uma tarefa a ser cumprida?  

15) Com qual periodicidade você procura um curso de formação continuada? 

16) Argumente contra ou a favor, dos cursos de formação continuada que você participou 

ou participa? Todos foram aproveitados? Se não, porque? 

17) Quais ações você considerou relevante em todos os cursos, que você participou? O que 

faltou teoria? Prática? 

18) Muitos consideram a formação continuada, como forma de corrigir problemas da má 

formação inicial, você concorda com tal ideia? Justifique. 
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19)  Em sua opinião as faculdades, os institutos superiores tem proporcionado encontros 

entre os professores, programas de educação continuada? Você participa de tais?  

20)  Até o último ano de vigência do PNE sua Meta 16: formar, em nível de pós-

graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, 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, tem que ser cumprida. Em sua opinião o país, tem suporte para concretizar tal 

meta? 

21) Na sua opinião, a legislação existente tem contribuído com a promoção e efetivação da    

formação continuada em geral?  

22) Na sua opinião o Brasil tem tratado a formação/ formação continuada de professores 

com a devida importância que a mesma possui? 

23) Quais estratégias deveriam ser tomadas por parte dos professores, para que seu direito 

a formação continuada de qualidade fosse efetivado? 

24) Na sua opinião, como deveria ser a formação continuada? Pode sugerir alguma forma 

de tornar significativa essa prática formativa? 
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Apêndice II: Quadro descritivo dos sujeitos 

Nome 

fictício 

Idade 

(anos)  

Estado 

Civil 

Graduação 

 

Instituição Pós-Graduação Tempo de 

atuação 

na 

educação 

Tempo de 

atuação 

no ensino 

funda-

mental 

Série 

que 

atua 

P1 32  Solteira Pedagogia e 

História 

Pública Sim: Educação 

Inclusiva 

12 anos 8 anos 5º ano 

P2 35 Separada Pedagogia Privada Sim: Educação 

Especial 

17 anos 10 anos 1º ano 

P3 37 Solteira Pedagogia Privada Sim: 

Psicopedagogia 

10 anos 10 anos 2º ano 

P4 35 União 

Estável 

Pedagogia Privada Sim: Educação 

Especial 

16 anos 16 anos 3º ano 

P5 50 Separada Normal 

Superior 

Pública Sim: Inclusão/ 

Psicomotricidad

e 

24 anos 24 anos 4º ano 

P6 37 Casada Pedagogia Privada Sim: Cultura 

Afro/ Ensino 

Especial e 

História 

10 anos 10 anos 5º ano 

P7 55 Casada Normal 

Superior 

Privada Não 20 anos 20 anos 1º ano 

P8 41 Separada Biologia e 

magistério 

Privada Sim: Gestão 

Ambiental 

15 anos 15 anos 3º ano 

P9 26  Solteira Pedagogia Privada Sim: Em 

andamento 

Educação 

Inclusiva 

2 anos 2 anos 4º ano 

P10 53 Solteira Magistério/ 

Pedagogia 

Privada Sim: 

Psicopedagogia 

15 anos 15 anos 2º ano 

P11 39 Casada Pedagogia Privada Não 7 anos 3 anos 1º ano 

P12 32 Casada Pedagogia Privada Não 7 anos 2 anos 2º ano 

P13 37 Casada Pedagogia Privada Sim: 

Psicopedagogia 

15 anos 8 anos 2º ano 

P14 42 Solteira Magistério/

Matemática 

Pública Não 16 anos 16 anos 2º ano 

P15 40 Casada Magistério Pública Não 5anos 3 anos 1ºano 

P16 35 Casada Magistério/ 

Ciências 

Biológicas 

Pública Mestrado em 

Agronomia 

UFU 

11 anos 6 anos 1º ano 

P17 50 Solteira Matemática Privada Sim/ 

Matemática 

30 anos 30 anos 4º ano 

P18 42 Casada Pedagogia Privada Sim: Supervisão 

escolar, 

Educação 

Especial e 

Psicopedagogia 

15 anos 15 anos 3º ano 

P19 36 Solteira 

no papel, 

mas é 

casada 

Letras Pública Não 15 anos 15 anos 3º ano 

P20 54 Divorciad

a 

Magistério/ 

Ciências 

Físicas e 

Privada Sim: Está 

cursando- 

Educação 

35 anos 35 anos 4º ano 
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Fonte: A autora (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologicas. Inclusiva 

P21 57 Casada Magistério 

Superior 

Privada Sim: 

Psicopedagogia 

22 anos 4 anos 1º ano 

P22 43 Casada Pedagogia Privada Não 12 anos 12 anos 2º ano 

P23 51 Divorcia-

da 

Pedagogia Privada Sim: Educação 

Infantil/ 

Educação 

Especial 

24 anos 24 anos 1º ano 

P24 48 Solteira Normal 

Superior 

Privada Sim: 

Psicopedagogia 

30 anos 30 anos 4º ano 

P25  37 Casada Ciências 

Exatas e 

Biológicas 

Privada Sim: 

Psicopedagogia 

18 anos 15 anos 3º ano 

P26 37 Viúva Magistério  Pública Sim: Supervisão 

e Bibliotecária 

16 anos 16 anos 5º ano 

P27 53 Casada Magistério/ 

Cursando 

Pedagogia 

Privada Não 2 anos 2 anos Educa-

ção 

Infantil 

I e II, 

1º e 2º 

anos 

P28 41 Casada Magistério/ 

História 

Pública Sim: História 17 anos 17 anos 3º, 4º e 

5º anos 

P29 53 Casada Magistério 

Superior 

Pública Sim: Supervisão 

Escolar/ 

Educação 

Inclusiva 

17 anos 17 anos 1º,3º, 

4º e 5º 

anos 

P30 39 Solteira Pedagogia Privada Sim: Educação 

Inclusiva/ 

Supervisão, 

Psicopedagogia 

9 anos 9 anos Educa-

ção 

Infantil 

I e II, e 

2º ano. 



190 

 

Apêndice III: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada    

"FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES entre o obrigatório e o vivenciado: ação 

significativa ou tarefismo?" Meu nome é Adrinelly Lemes Nogueira, sou a pesquisadora 

responsável e minha área de atuação é Educação. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pela pesquisadora responsável, via e-mail (adrinelly@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar, através dos seguintes contatos (telefônicos): (34) 9669-2965/ (64) 8115-

2073. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
 

Esta pesquisa intitulada de "FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES entre 

o obrigatório e o vivenciado: ação significativa ou tarefismo?" parte de uma investigação feita 

anteriormente no trabalho de conclusão de curso de graduação da pesquisadora, onde se 

chegou a conclusão que os professores trazem em si uma grande expectativa em relação à 

formação continuada, mas salientam que tais possuem muitas deficiências, mas não foi 

possível aprofundar a temática e os dados coletados suscitaram o desejo de ampliar a reflexão 

e compreender como a formação continuada dos professores do Ensino Fundamental,  tem 

ocorrido nas escolas, como ação significativa ou tarefismo. Sendo assim, nosso objetivo 

central é investigar e compreender como se configura a formação continuada nas escolas de 

um município do triângulo mineiro e sua relação com a política de formação continuada que 

vem sendo perfilada pelo Ministério da Educação – MEC, pelo Estado e Município, enquanto 

uma política pública. Enquanto objetivos específicos temos: Levantar e analisar a bibliografia 

existente a respeito das Políticas Públicas de Formação/Formação Continuada no Brasil; 
Analisar os aspectos da realidade dos professores, suas opiniões acerca da formação 

continuada que recebem; Entender as formações continuadas que estes profissionais vêm 

recebendo, analisando as incompatibilidades e acertos entre as propostas oferecidas e as 

realizadas; Identificar os possíveis impasses e potenciais nas formações continuadas 

oferecidas; Analisar e refletir sobre as formações continuadas oferecidas pelos poderes 

públicos, contrapondo com a visão dos professores acerca das mesmas. 

Para uma delimitação adequada do problema e fundamentação abrangente, 

inicialmente será feita um aprofundamento teórico sobre a temática. Essa pesquisa terá uma 

segunda fase, na busca por compreender melhor os processos de formação continuada das 

professoras, será realizada uma pesquisa de campo de cunho qualitativo. A pesquisa se 

desenvolverá, ao mesmo tempo em que voltada para uma preocupação com a coleta adequada 

dos dados, também estaremos atentos, com o olhar voltado para o contexto que circunda o 

professor, a estrutura do qual faz parte, para somente após, refletir e compreender seus 

pensamentos e suas ações em seu cotidiano. Durante as observações, na pesquisa de campo, 

ocorrerá uma entrevista semiestruturada (gravada e posteriormente transcritas), esse 

instrumento será utilizado como forma de dar voz aos professores, escutar o que pensam, 
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como gostariam que acontecesse essa formação, suas propostas, anseios. Os dados coletados 

com as entrevistas, os registros das observações serão ponderados à luz de fundamentação 

teórica.  

Com o intuito de evitar desconforto aos professores, a identidade dos sujeitos será 

preservada, garantindo o sigilo e assegurando a privacidade e anonimato dos participantes. 

Na divulgação das informações na pesquisa os professores serão identificados por nomes 

fictícios. Em qualquer momento da pesquisa o participante tem a liberdade de se recusar a 

participar ou retirar o seu consentimento, sem penalização alguma, e também poderá se 

recusar a responder questões que lhe causem constrangimento nos diálogos individuais e 

coletivos. Além disso, os sujeitos da pesquisa possuem o direito de pleitear indenização 

(reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes de sua participação 

neste estudo. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob  o 

RG/CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo  intitulado  "FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES entre o obrigatório e 

o vivenciado: ação significativa ou tarefismo?" Informo ter mais de 18 anos de idade e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Adrinelly Lemes Nogueira 

sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Goiânia,........de.........................de.............. 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a)responsável 
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Anexo I: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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