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RESUMO 

O trabalho intitulado A Política de Formação Continuada de Professores do Ensino Médio no 

RN: limites e possibilidades têm como objetivo analisar a política de formação continuada dos 

professores do Ensino Médio implantada no Rio Grande do Norte. Parte do pressuposto de 

que as diretrizes da formação continuada estão articuladas aos organismos internacionais que 

a partir da década de 1990 passaram a disseminar pela América Latina um modelo 

homogêneo de formação, que tem como principais características ser realizada em serviço, 

por meio da modalidade à distância tendo a escola como locus principal. No Brasil, essas 

características encontram suporte a partir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº. 9.394/96. Este estudo faz parte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2004 

pela base de pesquisa Políticas e Gestão da Educação denominada Fatores que interferem na 

produtividade do Ensino Médio: um estudo no Rio Grande do Norte. O estudo em questão 

privilegia a dimensão pedagógica da referida pesquisa e analisa a política de formação 

continuada dos professores, tomando como dimensões de análise a formação continuada 

promovida no âmbito da escola, oferecida pela SECD/RN e no âmbito da autoformação. Para 

a realização do estudo fez-se uma pesquisa bibliográfica e documental que possibilitou a 

compreensão do objeto de estudo. A pesquisa empírica foi realizada por meio da aplicação de 

questionários, com questões abertas e fechadas a professores do Ensino Médio do RN, e por 

meio da realização de entrevistas, semi-estruturadas de caráter complementar, com as 

coordenadoras estaduais dos programas voltados para o Ensino Médio. A análise dos dados 

obtidos evidencia que não existe na SECD/RN uma programação específica para a formação 

continuada dos professores desse nível de ensino. Os programas em implantação são de 

caráter nacional, de natureza focalizada e que não atinge a maioria dos professores. A 

formação continuada realizada no âmbito da escola é praticamente inexistente, limitando-se a 

reuniões e alguns seminários, sem muitas repercussões na prática docente. No que se refere à 

autoformação poucos são os professores que procuram melhorar a sua prática pedagógica com 

cursos de capacitação. Dessa forma, percebe-se uma lacuna na formação desses professores e 

a necessidade de implementar ações gerais de formação continuada que busque uma maior e 

melhor articulação entre a formação inicial e continuada, entre a teoria e a prática, numa 

perspectiva transformadora, no sentido superar os modelos tradicionais de formação que não 

têm tido repercussão sobre a pratica docente.  

 

Palavras–chave: Política Educacional, Ensino Médio e Formação Continuada. 



 

 

 

RESUMEN 

El trabajo titulado La Política de Formación Continua de Profesores de Enseñanza Media en 

RN: límites y posibilidades  tiene como objetivo analizar la política de formación continua de 

profesores de Enseñanza Media implantada en Río Grande del Norte. Parte del supuesto de 

que las directrices de formación continuada se articulan conforme a los organismos 

internacionales que desde la década de 1990 extendieron por América Latina un modelo 

homogéneo de formación, que tiene como principales características la de constituir un 

servicio a través de la modalidad a distancia y teniendo a la escuela como principal locus. En 

Brasil, estas características se apoyan en la Ley de Directrices y Bases de Educación Nacional 

nº. 9.394/96. Este trabajo es parte de un estudio que se desarrolla desde 2004 por la base de 

investigación Políticas y Gestión de Educación llamada Factores que influyen en la 

productividad de la Escuela Media: un estudio en Río Grande del Norte. El estudio en 

cuestión se centra en la dimensión pedagógica de la referida investigación y analiza la política 

de formación continua del personal docente, y considera como dimensiones de análisis la 

formación continua promovida en el ámbito escolar, ofrecida por la SECD/RN en el marco de 

la autoformación. Para la realización del estudio se hizo una búsqueda bibliográfica y 

documental que permitió la comprensión del objeto de estudio. La investigación empírica se 

realizó mediante la aplicación de cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas, a los 

maestros de Enseñanza Media de RN, y a través de entrevistas, semi-estructuradas de 

naturaleza complementaria, a las coordinadoras estatales de programas dirigidos a la 

Enseñanza Media. El análisis de los datos obtenidos muestra que no hay en SECD/RN una 

programación específica para la formación continua de los docentes de ese nivel educativo. 

Los programas implantados son de carácter nacional, de índole focalizada y no prestan 

atención a la mayoría de los docentes. La formación continua desarrollada en el ámbito 

escolar es prácticamente inexistente, y se limita a reuniones y algunos seminarios, sin mucha 

repercusión en la práctica docente. En cuanto a la autoformación son pocos los profesores que 

tratan de mejorar su práctica pedagógica con cursos de capacitación. Por lo tanto, se percibe 

una laguna en la formación de esos profesores y la necesidad de implementar acciones 

generales de formación continua que favorezcan una mayor y mejor articulación entre la 

formación inicial y continua, entre la teoría y la práctica, desde una perspectiva 

transformadora, en el sentido de superar modelos tradicionales de formación que no han 

tenido repercusión en la práctica docente.  

 

Palabras - clave: Política Educativa, Enseñanza Media y Formación Continua 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. (...) Ensino 

por que busco, por que indaguei, por que indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Paulo Freire (2004, p.29) 

1.1 Contextualizando o objeto de estudo 

 

 

A reforma educacional brasileira, implementada a partir da década de 1990, encontra-

se inserida em um contexto de mudanças que vêm ocorrendo em âmbito nacional e 

internacional, provocada pela globalização, pelo processo de reestruturação produtiva e pela 

adoção das políticas neoliberais que redefiniram o papel do Estado.  

Essas transformações provocaram alterações nos padrões de intervenção estatal que 

resultaram no surgimento de novos mecanismos e novas formas de gestão. Nessa conjuntura, 

marcada pelas mudanças estruturais, o conhecimento passou a ser considerado fundamental 

para o desenvolvimento dos países e para a sua inserção no mercado competitivo globalizado.  

Esse cenário trouxe repercussões para o campo educacional, exigindo amplas reformas 

para adequação da educação às novas exigências da sociedade contemporânea. A maioria dos 

países, tanto os desenvolvidos como em vias de desenvolvimento passaram a implantar 

reformas educacionais que priorizaram, no entender de Carnoy (1995), os seguintes motivos: 

a competitividade, a equidade e os aspectos financeiros.  

No Brasil, considerando a dívida externa, segundo o autor, foram priorizadas as 

reformas impulsionadas por motivos financeiros, o que determinou reformas educacionais 

baseadas na racionalidade dos processos educativos e no corte dos gastos públicos dos 

serviços educacionais. 

Nesse sentido, as reformas, empreendidas no campo educacional, evidenciam a 

necessidade de se adotar “novos” paradigmas em educação que viessem a atender às 

demandas dos setores produtivos. As mudanças na base material de produção com a passagem 

da base eletromecânica para eletroeletrônica criou as condições necessárias para que o 

processo de trabalho se modificasse e passasse a exigir uma produção de conhecimento cada 

vez maior, mais rápida e mais flexível, que atingisse a todos os setores da sociedade.  



 

 

 

Essa crescente demanda, por uma qualificação mais elevada do trabalhador e do 

consumidor, requer, também, uma educação flexível, polivalente e formadora de novas 

habilidades cognitivas e competências sociais e pessoais, além de bom domínio de linguagem 

oral e escrita, conhecimentos científicos básicos e iniciação nas linguagens da informática. 

Essas são competências próprias de serem desenvolvidas na Educação Básica. 

Dessa forma, seguindo as mesmas diretrizes que orientaram a reestruturação do 

Estado, foram viabilizadas reformas substanciais na educação brasileira. Dentro da lógica da 

focalização, foi priorizada a Educação Básica em detrimento dos outros níveis de ensino; 

foram implementados programas de privatização, que permitiram a terceirização dos serviços; 

os estabelecimentos de parcerias e o crescimento do espaço privado nos outros níveis 

educacionais; e, por fim, foi implementado a descentralização dos serviços educacionais em 

todas as instâncias e níveis. 

Essas mudanças foram respaldas nas diretrizes dos organismos internacionais, como 

Banco Mundial, Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que entendem a educação 

como elemento central dentro da nova estratégia de desenvolvimento. A Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien em 1990, é considerada o marco das atuais 

reformas, na ocasião, foi discutida a necessidade dos países investirem na educação como 

mola propulsora para que os mesmos pudessem entrar na era da globalização, instituíndo para 

isso a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem da população.  

As diretrizes educacionais para a década de 1990, tanto na dimensão legal quanto na 

dimensão do planejamento, passam a se caracterizar por apresentar um novo modelo de 

organização e gestão da educação pública, definindo novos papéis e formação para 

professores da Educação Básica, esta, entendida a partir da atual LDB nº. 9.394/96, de forma 

ampliada, contemplando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

De acordo com a LDB nº. 9.394/96 a Educação Básica tem por finalidade 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Esta 

última finalidade deve ser desenvolvida de maneira precípua pelo Ensino Médio, uma vez que 

entre as sua finalidades especificas, incluem-se “a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania do educando”. 

Desse modo, a LDB nº. 9.394/96 apresenta uma nova concepção de educação voltada 

para o trabalho, que traz para o Ensino Médio um desafio, articular a formação geral à educação 

profissional, buscando aprofundar o conhecimento dos alunos sobre os fundamentos científicos 



 

 

 

e tecnológicos, conhecendo o movimento do mundo do trabalho e as características dos 

processos produtivos. Portanto, as principais diretrizes para o Ensino Médio estão centralizadas 

em oferecer uma escola média de qualidade para a população. Uma educação que propicie 

aprendizagens de competência geral e que forme pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais 

autônomas em suas escolhas, que respeitem as diferenças e superem a segmentação social. 

Essas novas demandas educacionais passaram a exigir dos professores novos papéis e 

funções, fazendo com que a política educacional, no campo da formação de professores, 

priorizassem os programas e projetos que possibilitem a construção de um novo paradigma para 

a formação dos professores, associado ao processo de melhoria das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos docentes no cotidiano escolar e a formação de um novo perfil profissional 

para o professor.  

 

 

1.2 Delimitando o objeto de estudo 

 

 

As políticas, adotadas na atualidade para a formação de professores, têm suas principais 

diretrizes oriundas dos organismos internacionais. Essas recomendações vêm sendo, 

gradativamente, incorporadas às propostas de formação de professores tanto inicial como 

continuada, numa perspectiva de que essa formação assuma características pragmáticas e 

utilitárias, com destaque para os conhecimentos práticos e para o desenvolvimento de 

competências, focalizando o olhar do professor, essencialmente, em elementos do contexto da 

sala de aula. 

Nessa pespectiva, torna-se de fundamental importância, estratégias de formação  que 

levem em consideração as mudanças ocorridas na sociedade como um todo. Assim as ações 

em torno dessa temática não devem privilegiar apenas o delineamento de novas competências 

e habilidade, mas, priorizar e organizar programas de formação de professores que possam 

contribuir para a formação de sujeitos atuantes na sociedade. 

A política de formação de professores; que se encontra delineada na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, nº. 9394/96 (LDB), e também em vários planos 

governamentais, dentre os quais destacamos o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-

2003) e o Plano Nacional de Educação; incorporou essas diretrizes e configurou um novo 

desenho para a formação de professores no Brasil.  



 

 

 

Na LDB, vamos encontrar artigos específicos que tratam da nova política de 

formação de professores, tanto inicial como continuada. Entre as principais mudanças 

previstas na Lei, no que se refere à formação inicial, está a necessidade de articular teoria e a 

prática, uma proposição de mudança do locus de formação das universidades para os 

institutos de formação e para a formação continuada, a formação em serviço e realização na 

modalidade à distância.   

O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) contempla, entre outras 

diretrizes, articular a ação das universidades, no sentido de rever a formação dos docentes nos 

cursos de magistério e identificar formas de acesso ao ensino superior dos professores em 

exercício no Ensino Fundamental.  

Tais diretrizes acabam por realçar que o problema da qualidade do ensino está 

relacionado à má formação dos profissionais da educação. Específica, ainda, a necessidade de 

uma política de longo alcance para o magistério como fundamental com intuito de atingir os 

objetivos de elevação dos padrões de qualidade educacional. De acordo com esse Plano 

Decenal de Educação: 

 

 

Devem ser intensificadas as ações voltadas para a reestruturação dos 
processos de formação inicial e continuada, abrangendo a revisão dos 

currículos dos cursos médios e superiores do magistério e dos programas de 

capacitação dos profissionais em exercício (BRASIL, 1993, p.45). 

 

 

Esse também é o entendimento do Plano Nacional de Educação (2001), instituído 

pela Lei nº. 10.172/2001. No que se refere à formação dos profissionais da educação, o PNE 

sugere o desenvolvimento de uma política global de valorização para o magistério, 

envolvendo, simultaneamente, uma formação profissional inicial, condições de trabalho, 

salário e carreira, além de uma formação continuada. Essa política global, apesar de 

considerar a formação inicial fundamental, a mesma é avaliada, na visão do PNE, como pouco 

eficaz e dessa forma prioriza a formação continuada como mais eficaz. Nesse sentido, é 

textual: 

 

 

Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da 

tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a 

dedicação e a confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf


 

 

 

que os professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento 

profissional e de continuidade de seu processo de formação (BRASIL, 2001, 

p.62). 

 

 

Tanto a legislação como os Planos de Educação elaborados nas últimas décadas 

evidenciam a necessidade de redimensionar a formação do professor, enfatizando a formação 

continuada em detrimento da formação inicial, realizada em serviço e à distância como 

estratégias mais eficazes para a formação do professor, em uma clara articulação com as 

diretrizes dos organismos internacionais para a educação.  

Diante de tantas mudanças no campo da formação de professores, provocadas pela 

implantação da reforma educacional, presencia-se no Brasil, a partir da década de 1990, a 

elaboração de um conjunto de planos, programas, diretrizes e legislações, produzidos pelo 

Governo Federal, com o objetivo de criar e regular um sistema de formação de professores 

adequado ao novo modelo de sociedade contemporânea. Portanto, consideramos pertinente a 

realização de um estudo que mostre como vem sendo desenvolvida a formação continuada 

dos professores que desenvolvem suas práticas nas escolas do Ensino Médio do Rio Grande 

do Norte.  

Este estudo encontra-se inserido num projeto de pesquisa mais amplo, que vem sendo 

desenvolvida na Base de Pesquisa Política e Gestão da Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, intitulada, Fatores que interferem na produtividade do Ensino Médio: 

um estudo no Rio Grande do Norte, que tem por objetivo geral investigar quais fatores, de 

ordem administrativa e pedagógica, tem influenciado o desempenho dos alunos do Ensino 

Médio nas escolas da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte, levando-os ao 

sucesso/insucesso nas escolas.  

Os dados estatísticos do Ensino Médio apresentam um quadro que merece ser 

estudado. Quanto às taxas de aprovação, reprovação e abandono, o censo escolar da Educação 

Básica realizado em 2006, dados do INEP, nos apresenta dados relativos ao período de 2004-

2005.  

Nesse período, o Ensino Médio apresentou um aumento de 1,1 % no índice de 

reprovação que passa de 10,4% (2004) para 11,5% (2005); em relação às taxas de aprovação o 

Ensino Médio apresentou um percentual de 73,3% (2004) e 73,2% (2005); as taxas de 

abandono apresentaram um percentual de 16,0% (2004) e de 15,3% (2005).  

É interessante ressaltar o fato de que, contrariando a ideia de que maior reprovação 

pode levar ao maior abandono, os dados relativos ao Ensino Médio revelam que as regiões 



 

 

 

que apresentaram as menores taxas de reprovação: Norte (8,7%) e Nordeste (9%) 

correspondem os maiores índices de abandono, (20,8%) e (21,1%), respectivamente em 2005. 

Desse modo, é possível pressupor que, nessas regiões, os altos índices de abandono podem ter 

sido gerados por fatores extra-escolares.  

A pesquisa sobre a produtividade do Ensino Médio priorizou três dimensões: a gestão, 

o financiamento e a formação de professores. Esse estudo faz um recorte da pesquisa, 

priorizando a formação continuada de professores, respaldada no fato de que a formação de 

professores apresenta um vasto campo de investigações, considerando o grande contingente 

de docentes, em atuação na rede estadual, sem a devida qualificação ou com desvio de função. 

Em documento apresentado no I Encontro Regional do Projeto Alvorada, o RN 

apresentava o seguinte quadro de professores para o Ensino Médio (2000): 48% possuíam 

licenciatura plena; 28% eram formados em nível médio (magistério); 12,8% eram formados 

em outros cursos de nível médio e 11,2% graduados em curso superior completo 

(inespecíficos).  

Essa situação se agrava, principalmente, quando se considera os professores formados 

em cursos de licenciaturas, nos quais a formação realizada é reconhecida pelas suas limitações 

e inadequação da habilitação do professor para sua atuação no Ensino Médio. 

O interesse pelo tema também se deu a partir da minha participação como voluntária 

no Projeto de Pesquisa ora referendado, do qual fui colaboradora desde a elaboração do 

projeto até a aplicação de questionários nas escolas selecionadas. A importância do tema, 

ainda, se verifica pela oportunidade de aprofundar o tema da formação de professores, campo 

de estudo no qual desenvolvi o trabalho de conclusão do curso de graduação, participando da 

Base de Pesquisa como bolsista de Iniciação Científica.  

É nesse contexto que algumas questões de pesquisas foram elaboradas para delinear o 

estudo ora proposto, buscando a reconstituição histórica do objeto de estudo e estabelecendo 

as relações existentes com o contexto atual. São elas:  

a) O processo de reestruturação do Ensino Médio tem redimensionado a política de 

formação continuada dos professores que atuam nesse nível de ensino? 

b) Quais são as principais tendências da política de formação continuada de 

professores para a Educação Básica, especificamente para o Ensino Médio, no contexto da 

década de 1990?  

c) Como se configura a política de formação continuada dos professores que atuam no 

Ensino Médio no Rio Grande do Norte?  



 

 

 

d) Qual a percepção dos professores que atuam no Ensino Médio, acerca da formação 

continuada oferecida pela escola, pela Secretaria de Educação e sobre a sua autoformação? 

 

 

1.3 Objetivos do Estudo 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a política de formação continuada dos professores do Ensino Médio no Rio 

Grande do Norte, tendo como referência o processo de reestruturação desse nível de 

ensino ocorrido no âmbito da reforma da Educação Básica e sua repercussão na 

formação docente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

a) Compreender o redimensionamento da política de formação continuada de 

professores para Educação Básica, especificamente para o Ensino Médio, no 

contexto da década de 1990; 

b) Identificar as principais tendências da política de formação continuada de 

professores para a Educação Básica, especificamente para o Ensino Médio, no 

contexto da década de 1990; 

c) Analisar, como se configura no Rio Grande do Norte, a política de formação 

continuada dos professores que atuam no Ensino Médio; 

d) Avaliar na perspectiva dos professores do Ensino Médio a formação continuada 

oferecida pela escola, pela Secretaria de Educação e a formação realizada no 

âmbito da autoformação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Procedimentos Teórico-Metodológicos  

 

 

Analisar a política de formação continuada de professores para o Ensino Médio, no 

âmbito da reforma educacional, empreendida pelo Estado brasileiro, requer uma explicitação 

das mediações estabelecidas entre o objeto de estudo e o contexto no qual ele se desenvolve. 

Nesse sentido, necessário se faz estabelecer uma articulação em torno de um eixo central de 

análise, tendo, como preocupação, compreender que razões históricas levaram a formação 

continuada de professores a ocupar o lugar estratégico nas políticas educacionais.  

Nesse cenário, é importante desvelar as mediações e tentar buscar a essência dos 

acontecimentos e suas determinações no processo histórico. A partir dessas considerações, 

compreendemos que esse processo investigativo buscará perceber o objeto de estudo, baseado 

numa lógica de totalidade, na qual as partes não podem ser entendidas isoladamente, mas, 

sim, em um todo integrado. Segundo Bottomore (2001, p. 381): 

 

 

A totalidade social na teoria marxista é um complexo geral estruturado e 

historicamente determinado. Existe nas e através das mediações e transições 

múltiplas pelas quais suas partes específicas ou complexas – isto é, as 
“totalidades parciais” – estão relacionadas entre si, numa série de 

interrelações e determinações recíprocas que variam constantemente e se 

modificam, a significação e os limites de uma ação, medida, realização, lei, 
etc. não podem, portanto, ser avaliados, exceto em relação à apreensão 

dialética da estruturação da totalidade. Isso por sua vez, implica 

necessáriamente a compreensão dialética das mediações concretas múltiplas 

que contituem a estrutura de determinada totalidade social. 

 

 

Isso significa que o problema estudado é complexo e que variáveis políticas, 

econômicas e culturais intervem diretamente na sua construção, por isso devem ser 

consideradas de forma integrada e articulada para permitir uma maior compreensão do objeto. 

Nessa perspectiva, conforme nos diz Minayo (1999, p. 68): 

 

 

Nada se constrói fora da história. Ela não é uma unidade vazia ou estática da 

realidade, mas uma totalidade dinâmica de relações que explicam e são 
explicadas pelo modo de produção concreto. Isto é, os fenômenos 

econômicos e sociais são produtos da ação e da interação, da reprodução da 

sociedade pelos indivíduos.  



 

 

 

O materialismo histórico, como método, não apenas contempla a descrição do 

fenômeno, mas empenha-se, além de descrevê-lo, explicá-lo para transformar a realidade, é 

uma postura de ação perante a vida e ao mundo. Dessa forma, o objeto de investigação foi 

desenvolvido considerando que a realidade não é estática, é dinâmica, construída em um 

processo constante de mutação, impulsionada por contradições e tensões existentes na 

sociedade. 

Na compreensão de Frigotto (2001), este método permite a apreensão do real, pois 

procura desvelar o “real aparente” e possibilita estabelecer as suas mediações que determinam 

a sua configuração. Para este autor: 

 

 

Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma 

concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da 
postura, neste sentido, antecede ao método. Este se constitui numa espécie 

de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o 

desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais (FRIGOTTO, 

2001, p.77). 

 

 

Compreendemos, a partir de uma investigação do método materialismo histórico, que 

a investigação sobre a política de formação continuada de professores não pode ser explicada 

em suas particularidades, mas somente na relação contextualizada e dialógica entre os seus 

limites com o todo e no processo, buscando explicações em sua evolução histórica, num 

movimento incessante e não natural, configurando-se como um fenômeno social, 

politicamente construído nas contradições internas da realidade. 

Para melhor explorarmos o objeto de estudo, estabelecendo relações entre o atual 

contexto e as novas configurações das políticas de formação continuada, foram consideradas 

três dimensões fundamentais da formação continuada: a formação realizada no âmbito da 

escola; a formação promovida pela SECD/RN e a autoformação.  

Dessa forma, torna-se relevante explicitar que a formação continuada deve ser 

entendida como um processo dinâmico e com possibilidades de aperfeiçoamento crescente, é 

um processo que se inicia antes do exercício das atividades pedagógicas (pré serviço), 

prossegue ao longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa perspectiva de 

formação permanente,  esse é o entendiemnto de autores como (VEIGA, 1998; CANDAU, 

2003; PORTO, 2000; ALARCÃO, 1998).  



 

 

 

No que se refere à formação continuada, realizada no âmbito da escola, entendemos 

que a mesma está associada ao conceito da formação reflexiva defendidas por Schon (1983), 

Zaichner (1993) e incorporada aos referenciais da reforma educacional, como a forma mais 

adequada de formar os professores.  

É uma formação baseada numa epistemologia da prática, e que, portanto, considera a 

escola o local apropriado para a formação, seja ela instituição formadora ou o local no qual o 

professor exerce sua prática. A escola é compreendida como laboratório de investigação, uma 

vez que é nela que ocorrem momentos interdependentes e intercomunicantes de um mesmo 

processo renovador da prática pedagógica. 

A formação continuada, promovida pela SECD/RN, é entendida como uma ação 

intencional, no âmbito institucional, com o intuito de atualizar, capacitar e formar o professor, 

seja ela presencial ou à distância. A necessidade de formação continuada de um grande 

número de professores tem sido um desafio para os sistemas de ensino, que tem utilizado 

diversos modelos para a formação dos profissionais que já estão atuando na rede.  

No que se refere a autoformação como uma estratégia da formação continuada, essa 

vem sendo disseminada no atual contexto da reforma educacional, como uma necessidade de 

que os profissionais da educação busquem se adequar às constantes mudanças que estão 

ocorrendo na sociedade, ela deve ser encaminhada, segundo autores como Porto (2000) 

Estrela (2003) na lógica da formação continuada, na procura de desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

 

1.4.1 Procedimentos Técnicos  

 

 

Para coletar as informações necessárias à pesquisa, adotamos os seguintes 

procedimentos tecnicos: a) revisão bibliográfica e análise documental; c) aplicação de 

questionários; d) entrevista semi-estruturada;  

A revisão bilbliográfica possibilitou a leitura de uma literatura específica de temáticas 

relevantes para o aprofundamento teórico e para compreensão do objeto pesquisado, entre elas 

destacamos:  

a) a reforma da educação no contexto mais amplo das políticas neoliberais e da 

reforma do Estado, sendo importante leituras de autores como: Anderson, (1995); Silva 

(2001); Bianchetti, (1997); Vieira, (2003);  



 

 

 

b) a reforma do Ensino Médio no atual contexto da reforma educacional, sem 

desconsiderar seus antecedentes históricos, a partir da compreensão de autores como 

Romanelli (2005); Tobias (1972); Kuenzer (1997) e Zibas (2002);  

c) a formação continuada de professores, entendida como um processo que acompanha 

os indivíduos ao longo da sua carreira docente, articulanda a formação inicial, de acordo com 

a compreensão de  autores como, Alarcão (1998; 2003), Candau (1999; 2003), Veiga (1998; 

2001).  

No que se refere à análise documental, esta  é considerada por diversos autores, entre 

eles, Lüdke e André (1986), como uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos. 

Justifica-se o uso desta técnica, em nosso trabalho, por possibilitar a identificação de 

informações úteis para a compreensão da influência que os documentos, elaborados no 

contexto da década de 1990, exerceram sobre o objeto estudado.  

A partir desta análise, consultamos as leis e diretrizes que orientaram a reforma da 

educação brasileira. Analisamos, também, os planos produzidos pelos organismos 

internacioanis como a CEPAL, UNESCO e Banco Mundial, que estiveram articulados à 

reforma da educação brasileira. Analisamos, ainda, a Resolução do PROMED, o Plano de 

ação do Projeto Alvorada e do PRODEB, bem como os documentos norteadores da política 

de formação que vem sendo desenvolvida no Rio Grande do Norte com o Plano de 

Investimento da Secretaria Estadual de Educação.  

Tais documentos nos possibilitaram subsídios teóricos consistentes  para análise dos 

dados permitindo uma maior compreensão das articulações e interações que os mesmos 

possuem com o objeto estudado.  

No que se refere à utilização do questionário, justificamos a sua utilização, tendo em 

vista a amplitude da pesquisa que englobava três municípios em localidades diferentes do 

Estado. As escolas foram divididas por Pólos e uma equipe de pesquisadores se encarregou de 

aplicar os questionários nas escolas selecionadas.  

Foram aplicados 73 questionários a professores do Ensino Médio da rede estadual de 

ensino. Na realização desta parte do estudo, foi utilizado o banco de dados da pesquisa 

Fatores que interferem na produtividade do Ensino Médio: um estudo no Rio Grande do 

Norte.  Dos dados coletados, considerando o objetivo desse estudo, fizemos uso apenas dos 

dados referentes à formação continuada de professores, priorizando informações sobre a 

formação realizada na escola, a formação continuada promovida pela SECD/RN.  

Quanto à entrevista semi-estruturada, esse procedimento foi utilizado para recolher os 

dados junto às coordenadoras de Programas na Secretaria de Educação, em número de três 



 

 

 

(03). A aplicação de entrevistas é, segundo Pádua (2004), um dos procedimentos mais usados 

em pesquisa de campo e apresenta inúmeras vantagens, dentre elas, possibilitar que os dados 

sejam analisados qualitativa e quantitativamente, podendo ser utilizada com qualquer 

segmento da população (inclusive analfabetos) e constitui-se uma técnica eficiente para 

obtenção de dados referentes ao comportamento humano.  

Essa técnica configura-se ainda como um importante intrumento de interação entre o 

sujeito entrevistado e o pesquisador, possibilitando, a ambos, um momento de reflexão e 

apreensão do objeto estudado  

Nesta pesquisa, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, que conforme nos diz 

Triviños (1987), valoriza a presença do pesquisador e confere liberdade ao entrevistado ao 

responder as questões, permitindo que o mesmo fale sobre assuntos que se desdobram a partir 

do tema central da pesquisa. 

A entrevista foi utilizada como instrumento para obtenção de dados relativos aos 

programas e projetos (PROMED, PRODEB, PROJETO ALVORADA) destinados a garantir 

uma maior expansão e melhoria da qualidade do Ensino Médio por meio de ações de 

formação continuada. O roteiro da entrevista foi elaborado considerando os seguintes eixos: 

os programas e projetos existentes no RN, o funcionamento dos programas, as ações de 

formação continuada realizada por cada um deles e a organização e implementação destas 

ações.  

 

 

1.5. Estrutura do Trabalho  

 

 

Esse trabalho está estruturado com uma introdução, quatro capítulos e as 

considerações finais. Na introdução, procura-se situar o objeto de estudo, a definição dos 

objetivos e a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento e a organização do trabalho.  

O primeiro capítulo analisa a reforma da Educação Básica na década de 1990, no e 

suas repercussões no processo de reestruturação do Ensino Médio.  

Neste capítulo, busca-se realizar uma retrospectiva histórica, destacando fatos e 

acontecimentos que interferiram, consubstancialmente, no Ensino Médio desde a década de 

1930, com a Reforma Francisco Campos, as Leis Orgânicas do Ensino, bem como as 

mudanças provocadas pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 

4.024/61 e nº. 9.394/96) e a Reforma do 1º e 2º Graus/1971. 



 

 

 

O segundo capítulo busca apresentar o redimensionamento da política de formação 

continuada de professores para a Educação Básica, especificamente para o Ensino Médio, na 

década de 1990, mostrando como a mesma foi sendo redefinida e assumindo novas diretrizes 

e configurações com repercussões no trabalho docente. Discute ainda os principais modelos 

de formação continuada, que tem permeado a formação de professores no Brasil, com ênfase 

no modelo interativorreflexivo. 

O terceiro capítulo analisa a configuração da política de formação continuada dos 

professores em âmbito nacional para os professores do Ensino Médio, destaca os seus 

principais programas, entre eles, o PROMED/PRODED e o Projeto Alvorada e analisa a 

implantação das ações de formação continuada no Rio Grande do Norte.  

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada junto aos professores 

que atuam no Ensino Médio da rede estadual, identificando como estes percebem os vários 

tipos de formação continuada implantados no âmbito da reforma educacional, que tem 

privilegiado entre outras estratégias, uma formação reflexiva realizada na escola; programas 

de formação continuada para suprir as deficiências da formação inicial, realizada 

prioritariamente pelos órgãos oficiais e a noção de formação permanente, realizada por 

iniciativa dos professores.  

E por último, apresenta as considerações finais, que sem pretensão de serem 

conclusivas, apresentam os resultados do estudo. Aqui, registramos as nossas reflexões e 

constatações feitas ao longo da pesquisa, no confronto com o referencial teórico selecionado e 

no campo empírico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. A REFORMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA DÉCADA DE 1990 E O PROCESSO 

DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 O capítulo analisa a reestruturação da Educação Básica, no âmbito da reforma 

educacional brasileira, implementada a partir da década de 1990, promovida pela necessidade 

de adequar a educação ao processo de mudança vivido pelas sociedades contemporâneas. 

Parte-se do pressuposto de que o processo de globalização, da reestruturação produtiva e a 

adoção das idéias neoliberais, que iniciaram em meados de 1970, mudaram profundamente as 

relações sociais, necessitando, por isso, de uma nova adequação da educação à lógica do 

mercado. 

Evidencia, ainda, as diretrizes da reforma educacional, baseadas nos princípios da 

focalização, privatização e descentralização que orientaram a reforma do Estado brasileiro e a 

influência dos Organismos Internacionais no direcionamento das políticas adotadas para a 

educação nesse período.  

Especificamente, o capítulo analisa as modificações ocorridas no processo de 

reestruturação do Ensino Médio, considerado a etapa final da Educação Básica, tendo entre 

seus objetivos: a preparação para o trabalho e a formação da cidadania do educando.  

No que diz respeito ao processo de reestruturação do Ensino Médio, o estudo faz uma 

retrospectiva histórica, destacando seus antecedentes a partir da reforma Francisco Campos e 

posteriormente com as Leis Orgânicas do Ensino. Analisa, ainda, as mudanças provocadas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 4.024/61, a Reforma do 

Ensino de 1º e 2º graus nº 5.692/71 e da LDB nº. 9.394/96 no direcionamento e na 

reorganização desse nível de ensino.  

 

 

2. Contexto da reforma da educação na década de 1990 

 

 

As reformas educacionais, implantadas no Brasil nas últimas décadas, encontram-se 

inseridas em um processo de transformação mais amplo que acontece no cenário nacional e 

internacional. Essas reformas ocorrem num contexto de globalização, de desenvolvimento das 

tecnologias da comunicação e da informação e do processo de reestruturação produtiva, tendo 

como arcabouço político as ideias neoliberais. Essas mudanças exigiram a redefinição do 



 

 

 

papel do Estado, que passou de Estado ampliado, responsável pelo atendimento às demandas 

da população por serviços sociais, para um Estado mínimo, muito mais indutor de políticas do 

que executor.  

Tais mudanças provocaram uma singular atuação dos Estados Nacionais na 

reorganização das políticas públicas, por meio de um movimento de repasses de poderes e 

responsabilidades dos governos centrais para as comunidades locais, além de exigirem uma 

reestruturação em todos os setores sociais. 

Discutindo as influências das ideias neoliberais na configuração das políticas na 

contemporaneidade, Silva (2001) analisa que elas tornaram-se hegemônicas, não se limitando 

apenas ao campo educacional, embora ocupe um lugar privilegiado. Essas políticas permeiam 

todas as áreas sociais que eram de responsabilidade do Estado. Ainda, segundo o autor: 

 

 

O que estamos presenciando é um processo amplo de redefinição global das 
esferas sociais, política e pessoal, no qual complexos e eficazes mecanismos 

de significação e representação são utilizados para criar e recriar um clima 

favorável a visão social e política liberal. O que está em jogo não é apenas 
uma reestruturação neoliberal das esferas econômicas, social e política, mas 

uma reelaboração e redefinição das próprias formas de representação e 

significação social (SILVA, 2001, p.13). 

 

 

De acordo com Bianchetti (1999), o neoliberalismo tem suas matrizes ideológicas no 

contexto político e social da primeira Guerra Mundial (1914-1918) e, embora o modelo 

neoliberal assuma novas dimensões a partir da década de 1940
1
, sua adoção e implantação 

econômica e político-social têm início apenas na década de 1970, quando se configura a 

crise do Estado de bem-estar social
2
, em face do esgotamento do modelo de regulação 

keynesiana e do surgimento de reações operárias que questionavam os pilares do modo de 

produção capitalista, sobretudo o controle rígido do processo de produção.  

                                                        
1 Segundo Anderson (1995), Hayek convocou uma reunião, em 1947, em Mont Pélerin (Suíça), e aí fundou uma 

espécie de franco-maçonaria neoliberal com o objetivo de combater o keynesianismo e preparar as bases de 

outro tipo de capitalismo. Hayek defendia os limites dos serviços oferecidos pelo governo, a limitação do serviço 

previdenciário a uma rede de proteção mínima e a minimização da participação dos sindicatos nos processos de 

negociação entre trabalho e capital, pois esses apenas conseguiam elevar os salários acima do que o mercado 
podia pagar por um curto espaço de tempo, corroendo as bases de acumulação capitalista (ANDERSON, 1995 p. 

9).  

2 O Estado de bem estar ou Estado assistencialista, estava pautado no princípio de proporcionar e garantir as 

condições mínimas de renda, alimentação, saúde, habitação e educação a todos os cidadãos, enquanto direito 

político adquirido (MACIEL; NETO, 2004 p.38). 



 

 

 

Nesse período, o capitalismo avançado combinava baixas taxas de crescimento com 

altas taxas de inflação (ANDERSON, 1995), permitindo, assim, o esgotamento da 

acumulação de capital, levando os países centrais a ingressarem em um processo de 

redefinição de seu modelo de desenvolvimento, promovendo uma transformação na 

organização da produção e na regulação das relações sociais. 

O panorama discutido acaba por favorecer as condições necessárias para a afirmação 

do neoliberalismo como doutrina teórico-político e ideológica da reação burguesa em busca 

da regularidade do sistema capitalista.  

A sedimentação dessas ideias sofreu a influência de Milton Friedman (1988), que 

defendia a atividade econômica por meio da empresa privada, operando num mercado livre, 

ou seja, um sistema de liberdade econômica como condição à liberdade política. Ainda que 

defensor desse ideário, Friedman (1988) entendia que uma economia livre não se pode 

consolidar à revelia do Estado, mas este teria apenas um papel secundário, no processo de 

intervenção na sociedade. O autor adverte: 

 

 

A existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade 

de um governo. Ao contrário, um governo é essencial para a determinação 

das “regras do jogo” e um árbitro para interpretar e por em vigor as regras 
estabelecidas. O que o mercado faz é reduzir sensivelmente o número de 

questões que devem ser decididas por meios políticos – e, por isso, minimiza 

a extensão em que o governo tem que participar diretamente do jogo 
(FRIEDMAN, 1988, p.23).  

 

 

No contexto latinoamericano, as ideias neoliberais são implantadas a partir da 

experiência chilena, durante o regime militar de Augusto Pinochet (1973 - 1990). Experiência 

que influenciou, antes mesmo de sua proliferação pela América Latina, os países de 

capitalismo avançado do Ocidente – os governos Margareth Thatcher na Inglaterra (1979), 

Ronald Reagan nos Estados Unidos (1980) e Khol na Alemanha (1982). 

O cenário latinoamericano, segundo Anderson (1995), também orientou a 

experiência piloto para o neoliberalismo no oriente póssoviético. De acordo com o autor, foi, 

especificamente, a Bolívia de Jeffrey Sachs, em 1985, que influenciou a intensificação do 

neoliberalismo na Rússia e na Polônia, uma vez que a experiência Boliviana apresentou 

aspectos diferentes da Chilena, ou seja, na Bolívia não havia necessidade de quebrar o 

movimento operário, mas de parar a hiperinflação e o regime que adotou o plano Sachs não 



 

 

 

era nenhuma ditadura, mas o herdeiro do partido populista que havia feito a revolução social 

em 1952 (ANDERSON, 1995). 

No Brasil, as estratégias neoliberais passaram a ser implementadas no final da década 

de 1980, ainda no governo presidente José Sarney (1985 – 1989). Esse período é 

caracterizado por uma instabilidade econômica, configurado pelas altas taxas de inflação, 

levando o governo a empreender várias tentativas de controle através de planos econômicos.
3
 

Tais medidas favoreceram a implementação das idéias neoliberais, no entanto, é apenas no 

governo do presidente Fernando Collor de Melo (1990 - 1992), que se inicia, de forma mais 

orgânica, a primeira experiência neoliberal no Brasil.  

Collor procurou seguir as orientações traçadas pelos organismos internacionais 

como: Fundo Monetário Internacional (FMI)
4
, Banco Mundial (BM)

5
 e o Banco 

Interamericano para o Desenvolvimento (BID), além das diretrizes definidas pelo Consenso 

de Washington
6
, que propunham reformas aos países do Conesul como forma de viabilizar o 

pagamento da dívida externa (TRIGINELLI; OLIVEIRA, 2006). 

Esse governo apresentava, em seu plano político, um discurso que enfatizava a 

necessidade de colocar o país na busca da modernidade por meio de sua integração com o 

mercado internacional, priorizando as discussões em torno da reforma do Estado e dando 

ênfase ao processo de privatização. De acordo com Triginelli e Oliveira (2006, p. 3): 

 

 

                                                        
3 O Plano Cruzado (1986), Plano Cruzado II (1986), Plano Bresser (1987) e o Plano Verão (1989). (VIEIRA; 

FREITAS, 2003).  

4 O Fundo Monetário Internacional tem sua vinculação ao Banco Mundial. Sendo ambas as instituições resultado 
da preocupação dos países centrais com o estabelecimento de uma nova ordem internacional no pós-guerra 

(SOARES, 2000 p.18). 

5 O Banco Mundial é composto por um conjunto de instituições lideradas pelo BIRD - Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento, que abrange quatro outras agências: a AID (Associação Internacional de 
Desenvolvimento); IFC (Corporação Financeira Internacional); AMGI (Agência Multilateral de Garantia de 

Investimentos) e CIADI (Centro Internacional de Arbitragem de Disputas para Investimentos). 

6 O Consenso de Washington consiste em um programa de ajuste e estabilização proposto para que os países em 

desenvolvimento possam ajustar as suas economias ao atual contexto econômico. Consta de dez tipos de 
reformas: disciplina fiscal; redefinição das prioridades do gasto público; reforma tributária; liberalização do setor 

financeiro; manutenção de taxas de câmbio competitivas; liberalização comercial; atração das aplicações do 

capital estrangeiro; privatização de empresas estatais, desregulamentação da economia; proteção de direitos 

autorais. 

 



 

 

 

Os resultados imediatos destas práticas liberalizantes afastariam a ideia de se 

desenvolver e construir um parque industrial brasileiro protegido pelo estado 

da concorrência internacional, colocando em risco a garantia das 
propriedades estatais frente ao capital estrangeiro. Essas medidas serviram 

para que o empresariado de capital nacional e as classes médias, já 

insatisfeitas com o confisco de suas reservas financeiras, se voltarem contra 

o governo e então derrubá-lo num processo de impeachment sob a alegação 

de corrupção. 

 

 

Com o término do governo, por meio de um processo de impeachment, provocado 

por diversos setores da sociedade civil e pela participação intensiva da mídia; o presidente 

Fernando Collor de Melo é substituído por Itamar Franco
7
 (1992-1994), que em seu plano 

governamental, embora de forma lenta, continuou o processo liberalizante do Estado 

brasileiro, iniciado por seu antecessor, dando ênfase a contenção de gastos públicos, pela 

aceleração do processo de privatização, o controle de demandas através do aumento de juros e 

a abertura das exportações (VIEIRA; FREITAS, 2003).  

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), inicia-se uma grande 

fase de privatizações, desregulamentações dos movimentos sindicais e um grande crescimento 

do mercado. A venda de várias empresas estatais ao setor privado, a diminuição dos gastos 

com as políticas públicas, o arrocho salarial, a diminuição da renda per capta foram algumas 

das orientações políticas de ajuste estrutural, direcionadas pelos organismos internacionais 

com o intuito de promover o processo de reestruturação no âmbito estatal. 

A reestruturação, na verdade, se configurou como uma desestruturação das políticas 

sociais, uma vez que o Brasil ainda não tinha consolidado um real Estado de Bem Estar 

Social. A redução dos serviços sociais, a mudança das diretrizes universalizantes pelas idéias 

de focalização provocaram um desmonte nas estruturas existentes da grande maioria dos 

serviços públicos, permitindo o aumento da pobreza e da exclusão social.  

Nesse sentido, Behring (2003, p. 121), refletindo sobre as políticas implementadas 

nesse período, faz a seguinte análise: 

 

 

[...] as privatizações no Brasil foram o paradigma de política econômica 
destruidora, com uma agenda negativa de reformas, conduzida pela aliança 

conservadora dominante. Nesse contexto,  chamo atenção para o fato de que 

o conceito de seguridade social inscrito na Constituição foi varrido, já que as 

                                                        
7
 O período governado por Itamar Franco coincide com a nomeação do senador Fernando Henrique Cardoso, 

para o cargo de ministro da fazenda, o que contribuiu , significativamente, para sua eleição presidencial em 

1995.  



 

 

 

funções sociais do Estado, como a saúde, a previdência e a educação devem 

ser “competitivas” com o setor privado, pela reforma do estado proposta. 

 

 

A adoção dessas estratégias possibilitou ao Estado sair de sua função de executor de 

políticas para assumir o papel de regulador e controlador de suas ações através das reformas 

administrativa, tributária, previdenciária, educacional e financeira (CABRAL NETO; 

ALMEIDA, 2000).  

As estratégias foram assumidas, tendo como referência o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, que foi elaborado em 1995 pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE) e aprovado pelo então presidente da república 

Fernando Henrique Cardoso em seu primeiro mandato (1995 – 1998) visando, segundo o 

próprio presidente, “colaborar com o amplo trabalho que a sociedade e o governo estavam 

fazendo para mudar o Brasil” (BRASIL, 1995). O Plano Diretor tinha como objetivos:  

a) o aumento da governança do Estado, ou seja, o aumento da capacidade 

administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do 

Estado para o atendimento dos cidadãos;  

b) a limitação das ações do Estado àquelas funções que lhe são próprias, 

reservando, em princípio, os serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal, e 

a produção de bens e serviços para o mercado, ou seja, para a iniciativa privada;  

c) transferência de ações da União para os estados e municípios;  

d) transferência parcial da União para os estados de ações de caráter regional, de 

forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a União.  

No Plano Diretor (1995), há o entendimento de que o Estado interventor, mantenedor 

de direitos e garantias sociais, é o principal responsável pela falta de desenvolvimento 

econômico dos países. O processo de redefinição do papel do Estado ocorre principalmente 

no campo social, pois o mesmo continua máximo para o capital, regulando suas atividades em 

busca de um capital financeiro, transnacional e global, sendo no campo social que ocorre a 

diminuição dos investimentos, incentivado pelo neoliberalismo, que defende uma ação estatal 

restrita à área de caridade pública.  

A reforma pretendia, segundo os próprios idealizadores, entre eles Pereira (2003), 

reforçar a capacidade de governabilidade do Estado através da transição programada de um 

tipo de administração pública, burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o 

controle interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o 

atendimento da cidadania. 



 

 

 

Nesse sentido, o modo de operacionalização do Estado passa a se dar segundo os 

padrões da administração gerencial: 

 

 

Orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os 

políticos e os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de 

confiança; como estratégia serve-se da descentralização e do incentivo à 
criatividade e à inovação; e utiliza o contrato de gestão como instrumento de 

controle dos gestores públicos (PEREIRA, 2003, p. 28). 

 

 

O novo modelo de administração pública aponta para a necessidade de reduzir custos e 

aumentar a qualidade dos serviços, orientando o Estado a deixar de se basear nos processos 

para concentrar-se nos resultados, ou seja, a definição dos objetivos e a autonomia do 

administrador, para gerir recursos humanos, materiais e financeiros, incentivada por esse 

modelo administrativo, passa a ser cobrado através dos resultados controlados pelo Estado. 

De acordo com o documento do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(1995), a administração pública gerencial surgiu, na segunda metade do século XX, como 

resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 

desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia mundial, pois ambos deixaram à 

mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. Nesse sentido é textual: 

 

 

A administração pública gerencial, fundamentada nos princípios da 

confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, 

horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à 
criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da 

burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à recompensa pelo 

desempenho, e à capacitação permanente, que já eram características da boa 
administração burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o 

cidadão - cliente, do controle por resultados, e da competição administrada 

(BRASIL, 1995, p.7). 

 

 

Nesse modelo de administração, o Estado passa a ser orientado, predominantemente, 

pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.  

Portanto, o aparelho do Estado deve ser estruturado a partir de quatro setores: o núcleo 

estratégico ou governo (formado pela cúpula dos três poderes), um núcleo de atividades 



 

 

 

exclusivas do Estado (composto por um corpo de funcionários e uma força militar e policial), 

um núcleo de serviços não exclusivos (no qual se inserem as funções sociais) e um núcleo de 

bens e serviços produzidos para o mercado (no qual se inserem as funções econômicas de 

produção de bens e insumos). 

De acordo com Bresser Pereira (2003), o núcleo estratégico corresponde ao governo, 

nele se define as leis e as políticas públicas e as decisões estratégicas são tomadas. 

Corresponde, pois aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, responsáveis pelo 

planejamento e formulação dessas políticas. 

Já o núcleo das atividades exclusivas do Estado corresponde àquele onde serão 

prestados serviços que só o Estado pode realizar. Nesse setor é exercido o “poder extroverso” 

estatal, que se materializa no poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar, cobrar e fiscalizar 

tributos, no poder de polícia, na prestação de serviços previdenciários básicos. Integram-no, 

segundo Bresser Pereira, as forças armadas, a polícia, a agência arrecadadora de impostos e 

também as agências reguladoras, as agências de fomento, de financiamento e controle dos 

serviços sociais e da seguridade social (PEREIRA, 2003). 

O núcleo dos serviços não exclusivos do Estado corresponde ao setor onde o 

mesmo atua, simultaneamente, com outras organizações públicas não estatais e privadas.  

As instituições desse setor não necessitam, necessariamente, ser mantidas apenas pelo poder 

do Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos 

fundamentais, como os da educação e da saúde.  

Correspondem a serviços que podem ser gerenciados por terceiros ou em parceria com 

estes. Nesse setor, enquadram-se as escolas, as universidades, os centros de pesquisa 

científica e tecnológica. Inclui-se, ainda, nessa área, as Agências Executivas (Autarquia ou 

Fundações Públicas), caracterizadas como de Direito Público e de propriedade estatal e as 

Organizações Sociais Não Governamentais (ONGs), de cunho filantrópico.  

O núcleo de bens e serviços produzidos para o mercado corresponde à área de 

atuação das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro e 

atividades que, ainda, permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de 

infra-estrutura. Estas estão no Estado, seja porque faltou capital ao setor privado para realizar 

o investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle 

via mercado não é possível, tornando-se necessário, no caso da privatização, a 

regulamentação rígida.  

O reordenamento do Estado teve enorme repercussão sobre o setor educacional, 

provocando reformas nos vários campos de ação, nos currículos, nos processos de gestão, 



 

 

 

avaliação e financiamento, entre outros, modificando a forma de atuar dos profissionais de 

educação e passaram a requerer novas demandas formativas que garantissem a efetivação das 

diretrizes propostas e assegurassem a melhoria dos índices educacionais. 

 

 

2.1 A Reforma da Educação Básica e suas principais diretrizes 

 

 

No cenário de reorganização econômica e política; o Estado brasileiro, em articulação 

com as agências internacionais, promove um conjunto de reformas no âmbito da política 

educacional do país com a finalidade de adequar o sistema às novas demandas da sociedade 

contemporânea. A educação, de um modo geral, e a Educação Básica, de modo especial, 

passaram a ser consideradas pelos organismos internacionais como uma estratégia 

fundamental para a inserção dos países em um mundo competitivo e globalizado.  

A discussão da centralidade da Educação Básica, entendida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da educação nº. 9.394/96 como um dos níveis da educação escolar, composta pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, está no cerne das discussões e das 

agendas oficiais e segundo Oliveira (2000), tornou-se lugar comum referir-se à centralidade 

da Educação Básica como condição necessária para o domínio dos códigos de modernidade e 

o ingresso das populações no terceiro milênio. 

Na contemporaneidade, a necessidade de preparar a força de trabalho, de forma mais 

flexível para atender aos setores produtivos, trouxe para o campo educacional, profundas 

mudanças. Segundo Oliveira e Triginelli (2005, p. 5): 

 

 

No novo processo de produção, em que estão presentes as novas tecnologias 

e as formas mais flexíveis e eficientes de organização da produção, não há 

praticamente lugar para o trabalhador desqualificado, (...). A desqualificação 

passou a significar exclusão no novo sistema produtivo, realçando a 
exigência de um trabalhador cada vez mais qualificado, polivalente, flexível 

e versátil, num continuo processo de aprendizagem. Essa exigência, embora 

disseminada para o conjunto daqueles que vivem do trabalho, refere-se cada 
vez mais a um pequeno contingente de trabalhadores, identificados como 

trabalhadores do conhecimento, já que o desemprego tecnológico é uma 

tendência do capitalismo e uma realidade nessa fase de acumulação flexível.  

 

 



 

 

 

Desse modo, verifica-se que o novo paradigma produtivo requer, além de uma maior 

flexibilidade funcional e um novo perfil de qualificação da força humana de trabalho, uma 

maior elevação da “qualificação geral” que garanta consumo mais especializado, ou seja, 

adequado aos serviços e bens produzidos no contexto da globalização produtiva. 

Na atualidade, o desafio essencial da educação é o de capacitação e qualificação dos 

trabalhadores para satisfazer às exigências do sistema produtivo, bem como formar o 

consumidor exigente e sofisticado para um mercado consumidor diversificado e competitivo. 

Nessa ótica, o cidadão eficiente e competente é aquele capaz de consumir de maneira 

sofisticada e de competir com seus talentos, suas habilidades e suas competências no mercado 

de trabalho. 

Por isso, no âmbito das reformas e políticas educacionais em curso, existe uma busca 

por um empreendimento que vise a elevação da “qualidade de ensino” nos sistemas e nas 

instituições educativas, objetivando garantir as condições de promoção da competitividade, da 

eficiência e da produtividade demandadas, exigidas pelo mercado e pelo capital produtivo. De 

acordo com Oliveira e Triginelli (2002, p. 10): 

 

 

Em que pesem as possíveis contradições desse projeto educacional para a 
melhoria da qualidade de ensino e para a formação profissional, em 

decorrência da revolução tecnológica e do novo paradigma produtivo, as 

perspectivas para o campo da educação não indicam a construção de uma 
educação democrática, equalizadora e distribuidora de cidadania. Ao invés 

de um projeto educacional para a inclusão social e para a produção da 

igualdade, adota-se uma lógica da competição em que a equidade, ou 
melhor, a mobilidade social é pensada sob o enfoque estrito do desempenho 

individual. 

 

 

Nessa perspectiva, a reforma educacional, em curso, programa e consolida um modelo 

educacional competitivo e seletivo, servindo, basicamente, à criação de um mercado 

educacional, à ampliação da esfera privada no campo da educação e à reprodução ou 

autovalorização do capital. 

Esse modelo de reforma estatal apresenta uma nova orientação para a gestão das 

políticas públicas e sociais. Trata-se de um processo que pressupõe os princípios da 

focalização, descentralização e privatização dessas políticas a partir da definição de um 

padrão mínimo de atendimento por parte do Estado. 



 

 

 

Tais princípios são as bases que sustentam a política educacional brasileira, 

especificamente no que se refere à Educação Básica, e configuram-se em instrumentos 

viáveis para sua implantação.  

O primeiro princípio denominado de focalização consiste na aplicação dos recursos 

financeiros em programas direcionados, atendendo aos princípios de equidade e de 

racionalidade dos gastos. Há, pois, a concentração de recursos e ações em determinados 

programas e público alvo, definidos seletivamente por critérios de necessidade e urgência, 

levando em conta suas características e o impacto do benefício potencial. 

Esse princípio tem sido enfatizado pelo Banco Mundial, como orientação para os 

países em desenvolvimento, no sentido de que devem investir os recursos públicos, 

privilegiando a Educação Básica. No entanto, vale salientar que o conceito de Educação 

Básica, entendido pelo Banco Mundial, diz respeito ao Ensino Fundamental com ênfase nas 

quatro séries iniciais, trazendo várias consequências para o Ensino Médio no que se refere aos 

seus objetivos, currículo, financiamento e gestão (CASTRO, 2001). 

Um dos exemplos da política de focalização adotada, pelo governo, pode ser  

encontrada no Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério – FUNDEF, criado pela Lei 9.424/96 que dispõe sobre o 

financiamento da Educação Básica, especificamente do Ensino Fundamental, em detrimento 

dos demais níveis de ensino.  

O FUNDEF teve como principal objetivo proporcionar mudanças na estrutura de 

financiamento, introduzindo novos critérios de redistribuição e utilização dos recursos 

correspondentes, promovendo a partilha desses entre o governo Estadual e Municipal de 

acordo com o número de alunos atendidos em cada rede de ensino. 

Desse modo, os recursos do FUNDEF
8
 foram destinados, exclusivamente, ao Ensino 

Fundamental público, não podendo ser aplicados em outros níveis de ensino (Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Infantil, Ensino Médio e Educação Superior) nem em instituições 

privadas, mesmo que conveniadas com o poder público. 

                                                        

8 A partir do mês de janeiro de 2007, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, que assim como seu 
antessessor, se caracteriza como um Fundo de natureza contábil, formado por recursos dos próprios estados e 

municípios, além de uma parcela de recursos federais, cuja finalidade é promover o financiamento da Educação 

Básica pública brasileira (MEC, 2007). Para obter maiores informações a respeito do FUNDEB consultar 

(ABRAHÃO, 2005).  

 



 

 

 

Para Davies (1999), a exclusividade deste mecanismo de redistribuição para com o 

Ensino Fundamental enfraquece os demais níveis e modalidade de ensino, pois o FUNDEF: 

 

 

Além de não garantir nem o desenvolvimento, nem a melhoria do Ensino 

Fundamental, pela sua lógica de redistribuição dos recursos com base no 

número de alunos existente, contribui para enfraquecer e desarticular o 
sistema de ensino, uma vez que, segundo a Lei nº 9.424/96, as matrículas da 

Educação Infantil, de jovens e adultos (supletivo) e do Ensino Médio não são 

consideradas para efeitos de redistribuição dos recursos. Como só as 

matrículas do Ensino Fundamental regular valem para a obtenção dos 
recursos do FUNDEF, as autoridades tenderão a privilegiar tais matrículas e 

deixar de lado as dos demais níveis, que trazem um centavo a mais para os 

cofres dos governos (DAVIES,1999, p.17). 

 

 

As políticas de focalização, ao não considerarem a Educação Básica como um todo 

integrado e articulado, fragmenta a mesma e proporciona uma inadequada redistribuição dos 

recursos humanos, materiais e financeiros que comprometeram a qualidade dos outros níveis de 

ensino.  

Para Castro (2001), existe uma contradição nessa opção, pois, se o objetivo é colocar o 

país em condições de modernidade e competitividade, a ênfase das políticas educacionais 

deveria recair sobre todos os níveis educacionais. Investindo, apenas, em uma parte da Educação 

Básica, o Estado se omite de setores importantes do campo educacional, deixando espaço para a 

iniciativa privada que passa a ampliar seu raio de atuação. 

O segundo princípio, a delinear as políticas para a Educação Básica, é a 

descentralização. Segundo autores como (LOBO, 1990), (FRANÇA, 2005), esse não é um 

conceito novo na história da educação brasileira. O Estado brasileiro tem assumido a política 

de centralização/descentralização no exercício de suas funções de acordo com o movimento 

dos processos históricos, em cada período, marcados pelas crises e/ou lutas hegemônicas do 

capital.  

Desse modo, desde o século XIX, que o processo de centralização e descentralização 

do poder político estatal apresenta-se em ciclos periódicos, ora é a centralização que ocupa 

lugar privilegiado nas decisões do Estado, ora a descentralização. 

Nessa perspectiva, para compreendermos de maneira significativa como se dá esse 

movimento na história, faz-se necessário entendermos o conceito de descentralização e sua 

relação com a ideia de desconcentração presente nas atuações do Estado. O conceito de 

descentralização tem sido, em muitos momentos, utilizado como sinônimo de 



 

 

 

desconcentração. Embora em algumas situações, os dois conceitos se articulem, trata-se de 

ideias bastante distintas. 

A desconcentração implica em mudanças que levam em conta uma dispersão física 

territorial das agências governamentais até então centralizadas. Enquanto a descentralizar 

significa, necessariamente, alterar os núcleos de poder, que levam a uma maior distribuição 

do poder decisório até então centralizado em poucas mãos. 

Nesse caso, confundir esses conceitos e aceitar a desconcentração como 

descentralização, implica em encobrir as dificuldades do encaminhamento concreto desta 

última. A desconcentração não ameaça tanto as estruturas consolidadas quanto a 

descentralização. Esta, sim, em seu sentido e práxis real, significa uma alteração profunda na 

distribuição do poder (LOBO, 1990). 

Com as reformas educacionais empreendidas na década de 1990 e, consequentemente, 

a influência das estratégias neoliberais, o processo de descentralização político - 

administrativo e financeiro passa a ser considerado um mecanismo de controle e única 

maneira eficiente e eficaz de tornar viáveis as ações do Estado, ou seja, esse processo é 

considerado um instrumento de modernização gerencial da gestão pública. 

Segundo Cabral Neto e Almeida (2000), esse princípio, de acordo com o discurso 

oficial, deveria propiciar a democratização do Estado e a busca de uma maior justiça social. 

Entretanto, assume lugar de destaque no processo de redefinição do papel do Estado, 

caracterizando-se na verdade em uma forma de desconcentração de atividades que retiram do 

Estado sua responsabilidade e transfere para os diversos setores da sociedade civil. De acordo 

com Castro (2001, p. 112): 

 

 

A descentralização do estado implica necessariamente a redefinição dos 

papéis desempenhados por todas as esferas governamentais, uma vez que a 

prestação direta dos serviços educacionais, sem ser aliada ao setor público, 
deve ser mais claramente percebida como responsabilidade igualmente 

compartilhada entre as esferas subnacionais e deve contar com a participação 

ativa da sociedade. 

 

 

Essa política resulta numa série de mudanças, recomendadas pela LDB nº 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tanto no que diz respeito ao Ensino 

Fundamental, com o forte estímulo à municipalização, uma vez que o atendimento do Ensino 



 

 

 

Fundamental passa a ser responsabilidade dos municípios, quanto ao Ensino Médio que passa 

a ser de competência do Estado. 

Os rearranjos das esferas administrativas em relação às suas responsabilidades com 

os distintos níveis e as modalidades de ensino, frente às determinações da LDB, levam ao 

processo crescente de municipalização, uma vez que, cresce as matrículas na educação 

infantil, na educação de jovens e adultos, além de, progressivamente, estarem assumindo a 

oferta da educação fundamental. Embora, em nível nacional, sejam as redes estaduais que 

continuem a predominar na oferta da educação de jovens e adultos, no anos de 1997 a 2001, 

houve um significativo crescimento da atuação das municipalidades.  

O princípio da privatização, por sua vez, caracteriza-se pela transferência de 

responsabilidades públicas para organizações ou entidades privadas e configura-se parte 

integrante do processo de reestruturação da sociedade capitalista, presente nos atuais 

programas de ajuste e de reforma educacional financeira, requeridos pelos organismos 

internacionais. Parte-se do pressuposto de que a presença do Estado no campo educacional 

não garante melhorias para esse setor, nesse sentido, faz-se necessário a presença do mercado 

como solução para o enfrentamento dos problemas de evasão e repetência enfretados pelo 

país.  

Segundo Torres (2000), a privatização passou a ser utilizada como uma estratégia 

importante nas reformas orientadas para impulsionar o mercado, constituindo-se numa 

preferência da política neoliberal.  

No seu entendimento, a privatização de empresas do setor público reduz a pressão 

sobre o gasto fiscal. Ou seja, a privatização exerce um papel central nos modelos 

neoconservadores e neoliberais porque a compra de serviços, contratados previamente, é um 

mecanismo administrativo para solucionar questões específicas da legitimidade social do 

Estado, vinculado à produção de serviços sociais e também uma maneira de tomar 

emprestado, do ethos empresarial da empresa privada, os sistemas de custo - benefício e a 

administração por objetivos. 

Utilizada em grande escala no campo econômico, a privatização passa a ser 

incorporada no campo social, em especial, na saúde e na educação como parte de um processo 

mais amplo de reestruturação das sociedades capitalistas contemporâneas. Vários argumentos 

são apresentados para a privatização da educação, entre eles, a superioridade da atividade 

privada sobre a atividade pública e os melhores resultados na qualidade da educação que os 

estabelecimentos privados oferecem em relação aos públicos. 



 

 

 

No contexto Latino-americano, a privatização foi incentivada pelo Fundo Monetário 

Internacional e pelo Banco Mundial em consonância com as estratégias utilizadas pelo 

Consenso de Washington para acelerar o crescimento econômico dos países que o adotassem. 

Discutindo sobre as orientações dos organismos internacionais e a prioridade dada ao setor 

privado como forma de reduzir o gasto do Estado com políticas sociais, Vieira (1998, p. 40) 

faz a seguinte colocação: 

 

 

Apresentam diretrizes e formulações para a região que não se colocam em 

estreita sintonia com perspectivas na direção de uma ampliação estatal no 

campo educacional. Tais organismos tem recomendado explicitamente que o 
Estado contente-se com o atendimento às necessidade do Ensino Básico, 

deixando os demais níveis às expensas da iniciativa privada. 

 

 

As diretrizes adotadas para a reforma educacional no Brasil, foram articuladas com o 

reordenamento do Estado. Elas se encaminharam com a proposta de redução do papel do 

Estado no setor educacional, descentralizando as responsabilidades, focalizando os programas 

e privatizando os serviços educacionais, partindo da defesa que o Estado era ineficiente, 

centralizador e ineficaz, e a adoção dos mecanismos de quase mercado seria a alternativa mais 

adequada, tornaria os serviços mais ágeis, mais dinâmicos e eficientes.  

Esse discurso passou a ser hegemônico nos países da América Latina e contou com as 

orientações dos organismos internacionais entre eles, CEPAL, UNESCO e BM, que 

promoveram encontros, seminários e conferências com a finalidade de garantir a efetivação 

das diretrizes propostas para a região e, dessa forma, melhorar seus índices educacionais e sua 

inserção no mundo globalizado.  

 

 

2.2. Influência dos Organismos Internacionais na Educação Básica e na formação dos 

professores 

 

 

A influência dos organismos internacionais na educação brasileira remonta ao período 

dos acordos MEC/USAID, em meados da década de 1960, quando no auge da ditadura 

militar, os americanos prestaram assessoria ao País, com a finalidade de reordenar o seu 

sistema educacional.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico


 

 

 

A atual crise do sistema capitalista e a necessidade da adoção, por parte dos países em 

desenvolvimento, de um modelo hegemônico de educação para responder às atuais 

necessidades do capital, fizeram ressurgir as influências dos organismos de forma, cada vez 

mais sistemática e organizada. 

Segundo Cabral Neto e Castro (2000), a existência de uma nova proposta mundial 

gerou uma orientação, homogenizadora, para a América Latina, apesar da diversidade 

cultural, econômica, política e social da Região. A reforma educacional, baseada em 

paradigmas neoliberais, foi estruturada através de um núcleo comum de diagnósticos da 

situação do continente e da apresentação de propostas elaboradas por organismos 

internacionais. No entender de Cabral Neto e Castro (2000, p.110): 

 

 

Encontramos, assim, inúmeras e variadas reformas em andamento que 

procuram ajustar os sistemas de ensino dos diversos países aos novos 

paradigmas que tem como objetivo o aumento da produtividade como forma 
de aumentar a competitividade no mundo globalizado. Alguns organismos se 

sobressaem como orientadores de políticas para a área educacional, entre 

eles, merecem destaque: a Comissão Econômica para a América Latina – 

CEPAL, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura - UNESCO e o Banco Mundial. 

 

 

Tendo em vista o atual contexto, o Estado brasileiro redefine a sua política 

educacional, adequando-se às exigências dos Organismos Internacionais, tendo como 

referência as diretrizes emanadas da Conferência Mundial de Educação para Todos
9
, que se 

constitui em um marco importante no redimensionamento da política educacional brasileira.  

Essa conferência foi realizada em Jontien, na Tailândia (1990), convocada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO
10

, 

                                                        
9 Essa Conferência foi o marco a partir do qual os nove países com a maior taxa de analfabetismo do mundo 

(Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão) foram convocados a 
desencadear ações para a consolidação dos princípios acordados na Declaração de Jontien (CASTRO, 2001 p. 

90). 

10 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, foi criada em 1945, 

entrando em funcionamento em 1946. Seu principal objetivo é contribuir para a manutenção da paz e da 
segurança do mundo, promovendo, através da educação, da ciência e da cultura, a comunicação, a colaboração 

entre as nações a fim de garantir o respeito, à justiça, os direitos humanos e às liberdades fundamentais que a 

Carta das Nações Unidas reconhece a todos os povos sem distinção de raça, sexo, idioma e religião (CASTRO, 

2001 p. 98). 

 



 

 

 

Organização das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD e Banco Mundial, além de contar com a participação de 

alguns setores da sociedade civil. Na referida Conferência, colocou-se em pauta, conforme 

nos diz Torres (2000, p.133): 

 

 

Uma „visão ampliada‟ da educação básica, incluindo as crianças, os jovens e 

adultos, iniciando-se com o nascimento e se estendendo pela vida toda, não 
se limitando à educação escolar nem à escola de primeiro grau, nem 

tampouco a um determinado número de anos ou níveis de estudo, mas que se 

define por sua capacidade de satisfazer às necessidades básicas de 
aprendizagens de cada pessoa. 

 

 

A visão ampliada de Educação Básica, proposta na Conferência, que envolveria todos 

os níveis e modalidades de ensino, acabou sendo suplantada pela concepção de Educação 

Básica proposta pelo Banco Mundial que limitou esse conceito ao espaço escolar e definiu o 

tempo que o aluno deveria passar na escola.  

Apesar de reconhecer que o conceito de Educação Básica varia segundo o país, no 

entendimento do Banco Mundial, ele deve abarcar, pelo menos, a Educação Primária e com 

frequência, também, o primeiro ciclo da Educação Secundária; o nível básico deve acontecer 

na escola em, pelo menos, oito anos de duração.  

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) definiu, entre outras 

diretrizes, a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem através da definição de 

políticas para a melhoria da Educação Básica que poderá, no entendimento do documento, ser 

obtida se for colocado, em foco, os educandos e o seu processo de aprendizagem, os 

currículos, a avaliação dos conhecimentos adquiridos, os materiais didáticos e suas instalações 

físicas das escolas. 

Nessa Declaração, a Educação Básica é considerada mais do que uma finalidade em 

si mesma, ela é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre 

a qual os países podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de 

educação e capacitação (Declaração Mundial de Educação para Todos, 1990). 

Diante disso, para que haja um desenvolvimento satisfatório dessas necessidades faz-

se necessário que a formação dos educadores esteja: 

 

 



 

 

 

Em consonância aos resultados pretendidos, permitindo que eles se 

beneficiem simultaneamente dos programas de capacitação em serviço e 

outros incentivos relacionados à obtenção desses resultados; currículo e 
avaliações devem refletir uma variedade de critérios, enquanto que os 

materiais, inclusive a rede física e as instalações, devem seguir a mesma 

orientação (BRASIL, 1990, p. 50). 

 

 

Entendemos que a formação de professores é fundamental para atingir os objetivos 

da Declaração de Jontien, porém a forma como ela é proposta não é suficiente para garantir 

melhorias à Educação Básica. Para que a formação tivesse impacto nos processos de 

aprendizagem que acontecem na escola, seria necessário a implantação de políticas mais 

amplas, que valorizassem e reconhecessem os profissionais da educação.  

Dessa forma, a questão da qualidade do ensino vai além da formação que tem sido 

orientada pelos organismos internacionais, tendo em vista que as mesmas são superficiais, 

fragmentadas, privilegiando os conheciemntos práticos e instrumentais em detrimento dos 

conhecimentos teóricos. 

Para implantação das reformas educacionais, os organismos internacionais buscaram 

construir um consenso sobre que estratégias deveriam ser colocadas em ação com o intuito de 

que a reforma da educação pudesse ser efetivada nos vários países da América Latina e, 

assim, por meio de documentos elaborados por algumas instituições, dentre as quais 

destacam-se: a Comissão Econômica para  a América Latina e Caribe – CEPAL, a 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO e o Banco 

Mundial conseguiram construir um conjunto de programas e projetos que deram unidade ao 

pensamento educacional na região. 

Segundo Cabral Neto e Castro (2005, p. 9), essas instituições definem pelo menos 

três objetivos em comum: 

 

 

a) colocar a educação e o conhecimento como elementos centrais da nova 

estratégia de desenvolvimento em decorrência da contribuição que ela 
poderia prestar às dimensões econômicas e sociais; b) promover mudanças 

substanciais no modelo tradicional de gestão, propiciando as condições 

necessárias para o delineamento de um esquema gerencial, estruturado em 
novas bases, com vistas a permitir a abertura do sistema, o estabelecimento 

de novas alianças e o processo de descentralização; c) melhorar os níveis de 

qualidade de aprendizagem pela adoção de medidas implementadas, tanto no 
nível macro quanto no nível micro do sistema educacional.  

 

 



 

 

 

Entre os organismos internacionais que influenciaram o pensamento educacional na 

região, destaca-se a CEPAL – criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, 

como o objetivo de coordenar as políticas de desenvolvimento social dos países de todo o 

continente latinoamericano e região caribenha e o Banco Mundial, fundado em 1944, como 

resultado da Conferência de Bretton Woods, que na ocasião do pós-guerra tinha como 

preocupação central o estabelecimento de uma nova ordem mundial, sob a hegemonia norte-

americana. Apesar de não serem instituições, essencialmente, voltadas para os problemas 

educacionais, a CEPAL e o Banco Mundial, nesta última década de 1990, passaram a 

despontar como uma das principais fontes das ideias direcionadoras das políticas para esse 

setor.  

O fato de estas instituições atribuírem, como estratégia prioritária para a reestruturação 

produtiva dos países latinoamericanos, um maior investimento em formação de recursos 

humanos e atrelar este dispêndio a uma constante avaliação da sua eficiência, a análise dos 

seus documentos, para a área educacional, permite que encontremos recomendações de 

políticas e de reformas que foram postas em prática pelos governos da região numa tentativa 

de atender às especificidades locais. 

As proposições educacionais, formuladas pela CEPAL, podem ser encontradas a partir 

da histórica conferência realizada na cidade do México (1979) que ficou conhecida como 

“Conferência Regional de Ministros da Educação e Ministros encarregados do plano 

econômico”.  

A partir dessa conferência, os ministros da educação e seus representantes produziram 

o documento conhecido como Declaração do México. Esse documento, após avaliar a 

evolução da educação na década de 1970, faz um chamado aos seus Estados membros para 

assumir, junto à UNESCO, a elaboração de um Projeto Principal de Educação para América 

Latina e Caribe (PPE)
11

. 

Desse modo, em uma reunião realizada em Quito/Equador (1981)
12

 e em 

consonância com os aspectos apresentados pela Declaração do México, os Estados membros e 

seus representantes resolveram propor e elaborar o PPE, capaz de apontar objetivos e 

prioridades para superar os graves problemas educacionais identificados na região, avaliar as 

                                                        
11 O Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe teve seu ciclo concluído no ano 2000, sendo 

substituído pelo Projeto Regional de Educação para a América Latina e Caribe (PRELAC/2002-2017). 

(MACÊDO, 2006 p. 66). 

12 Nessa reunião foi assinado por todos os representantes dos estados membros a adesão ao PPE e a 

recomendação de Quito, documento produzido nessa reunião (RODRIGUEZ, 2006 p. 39). 



 

 

 

políticas educacionais implementadas e traçar novos planos de ação. Assim, o PPE tem como 

principal objetivo delinear uma política educacional que tivesse continuidade no tempo e 

impacto sobre as políticas de desenvolvimento, assumindo como metas prioritárias:  

 assegurar o acesso à escola, antes de 1999, a todas as crianças em idade 

escolar e oferecer-lhes uma educação mínima de 8 a 10 anos; 

 acabar com o analfabetismo, antes do final do século XX, e desenvolver e 

ampliar a oferta educativa para jovens e adultos; 

 melhorar a qualidade e a eficiência dos sistemas educativos através da 

realização das reformas necessárias (PPE, DECLARAÇÃO DO MÉXICO e 

RECOMENDAÇÃO DE QUITO, 1981, p. 5/6). 

A partir dos objetivos definidos acima, percebemos que o PPE, apesar de 

acompanhar as crises políticas e econômicas enfrentadas pela sociedade, não abandona seu 

compromisso inicial de melhorar a atenção educativa aos setores mais vulneráveis das 

populações da região, o que representa um ponto positivo em relação a sua atuação.  

Com a elaboração do Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe, 

são realizadas reuniões bienais que permitem um acompanhamento e avaliação das ações 

implentadas na região. Essas reuniões períodicas realizadas pelo Comitê Internacional do 

PPE, denomindas  (PROMEDLAC), foram realizadas nos seguintes países: México – I 

(1984), Bogotá – II (1987), Guatemala - III (1989) Quito - IV (1991), Chile – V (1993) 

Jamaica – VI (1995) Bolívia - VII (2001) e Cuba – VIII (2002).  

No contexto da reforma educacional de 1990, segundo Cabral Neto e Castro (2004), 

as ações dos PROMEDLAC foram  redimensionadas por meio de um conjunto de 

documentos elaborados pela CEPAL, dentre os quais, destaca-se o documento intitulado  

Transformação Produtiva com Equidade (1990), configurado como uma estratégia econômica 

para a América Latina e o documento  Educação e Conhecimento: o eixo da transformação 

produtiva com equidade (CEPAL/UNESCO, 1995),
13

 o qual privilegia a centralidade da 

educação. 

                                                        
13 Este documento foi elaborado em 1992 e traduzido para o Brasil apenas em 1995. O mesmo vem 
influenciando as políticas governamentais no campo da educação, desde a sua elaboração, tomam como 

referência o diagnóstico da situação educacional da região da América - Latina e Caribe e parte do pressuposto 

de que é necessário mudar para atingir os novos parâmetros impostos pela nova estrutura mundial (CASTRO, 

2004, p. 65).  

 



 

 

 

O documento Transformação Produtiva com Equidade (1990) considera, segundo 

Castro (2005, p. 9): 

 

 

Uma tarefa primordial e comum a todos os países: a transformação das 

estruturas produtivas da região em um marco da progressiva equidade social. 

A proposta, segundo seus idealizadores, não pretende oferecer uma receita 
de aplicação generalizada e única para todos os países, porém ela se constitui 

em um conjunto de orientações que deveram ser adaptadas às situações 

particulares de cada país. Para que a América Latina tenha condições de sair 

do estágio de desenvolvimento em que se encontra e alcançar o 
desenvolvimento sustentável, propõem-se fortalecimento da base 

empresarial; infraestrutura tecnológica, abertura à economia internacional; 

formação de recursos humanos e incentivos a todos os mecanismos que 

favorecem o acesso e a geração de novos conhecimentos.  

 

 

As ideias cepalinas, presente neste documento, vem influenciando de maneira 

significativa os projetos educacionais da região da América Latina e Caribe, no entanto tais 

ações passaram a ser intensificadas, a partir de 1992, com a elaboração do documento 

Educação e Conhecimento: o eixo da tranformação produtiva com equidade.  

Esse documento, de acordo com a CEPAL, representa a primeira tentativa de esboçar 

uma proposta de política capaz de articular educação, conhecimento e desenvolvimento como 

geradores das transformações produtivas que viabilizem o crescimento sustentável da 

América Latina e a busca de sua “transformação produtiva com equidade”. 

Outra iniciativa importante para o delineamento da educação na América Latina foi 

as reuniões ministeriais realizadas no âmbito do Projeto Principal de Educação que firmaram 

os principais acordos da reforma educativa na década de 1990 foram o PROMEDLAC IV 

realizado em Quito/Equador (1991), o PROMEDLAC V em Santiago/Chile (1993) e o 

PROMEDALAC VI em Kingston/Jamaica (1995). A reunião realizada no Equador (1991) é 

considerada pelo autor como um marco das reformas neoliberais e estabeleceu os seguintes 

compromissos: 

a) investir na formação de recursos humanos e fortalecer iniciativas sociais; promover o 

desenvolvimento educativo concernente aos desafios do mercado, da equidade social e da 

democratização política;  

b) executar mudanças nos processos de gestão da educação, com ênfase na administração e no 

planejamento;  



 

 

 

c) desenvolver mecanismos e estratégias que proporcionassem a integração de diversos 

setores, a fim de compartilhar as responsabilidades com a educação; e formular novos 

currículos, a fim de atender aos princípios básicos de aprendizagens, estabelecidos em Jontien 

(1990), para tornar a prática pedagógica das escolas mais significativa. 

A segunda reunião, que aconteceu em 1993 em Santiago denominado PROMEDLAC 

V, teve o propósito de criar, identificar e esboçar ações que permitissem melhorar os níveis de 

qualidade das aprendizagens. Para tanto, chegou-se à conclusão que no nível macro, os 

instrumentos para a melhoria da qualidade da educação deveriam ser a criação de sistemas 

nacionais de avaliação e o desenvolvimento de programas de discriminação positiva. No nível 

micro, a atenção voltou-se para à escola e seus processos. Dessa forma, os Ministros da 

Educação acordaram em destinar: 

1) uma maior quantidade de recursos e melhorar a sua aplicação à educação;  

2) promover a modernização da gestão educacional, a profissionalização e a melhoria do 

funcionamento das escolas;  

3) priorizar e dar qualidade à educação básica, inclusive, nos processos de ensino 

aprendizagem;  

4) investir na educação de jovens e adultos;  

5) envolver os meios de comunicação no processo educacional, como agentes educativos. 

Para Silva (1992), constam, nesse documento, sugestões de fortalecimento dos centros 

de formação de professores (aproveitando as experiências dos institutos), tendo como 

fundamento: o aprender a aprender, que se traduz também na participação dos professores nos 

projetos pedagógicos das instituições. Essa recomendação parece estar ancorada numa 

concepção prática, em que o professor, no seu processo de formação, aplica os conhecimentos 

adquiridos nos centros à sua prática pedagógica. 

Na reunião de Kingston/Jamaica (1 996), discutiu-se a agenda intitulada de 

transformação educativa. Assim, foram estabelecidos mecanismos de controle e de mediação 

para acompanhar e comparar os níveis de competência e de indicadores da evolução do 

desempenho das escolas, bem como utilizar essas informações para melhorar a qualidade da 

educação. Discutiram, ainda, ações que propiciassem a valorização dos docentes e, assim, o 

seu desempenho funcional. De acordo com esta declaração: 

1) profissionalizar os professores numa visão ampla de educação, o que implica capacitá-los 

para atender às necessidades de cada estudante, assumindo responsabilidade pelos 

resultados.  



 

 

 

2) a profissionalização passa pela formação em serviço e pela melhoria das práticas de 

contratação de docentes.  

É possível verificar, nessas orientações, o direcionamento de uma política de 

formação voltada, exclusivamente, para a capacitação técnica de gerenciamento dos processos 

de ensino-aprendizagem. Apesar de discutir a profissionalização dos professores, o faz em 

uma perspectiva restrita e pragmática. Nesse sentido, o documento CEPAL (1995, p. 295) 

apresenta o seguinte entendimento sobre a forma como deve ser realizada a formação 

profissional: 

 

 

A maneira mais eficaz de melhorar a capacidade profissional dos professores 

é realizar programas especiais de capacitação docente, de fácil acesso, 
associados a adequados esquemas de incentivos. Um bom exemplo: seria um 

programa de educação à distância, combinado com serviços de assessoria 

profissional, como parte de um plano de estudos que leve à obtenção de 
certificado profissional [...] Além disto, os programas de capacitação docente 

à distância permitem combinar formação com prática profissional e reduzem 

substancialmente os custos de capacitação de uma população dispersa. 

 

 

A análise dos documentos, produzidos no âmbito da CEPAL, mostra ser consensual a 

proposição de um paradigma do conhecimento associado ao atual padrão de exigências da 

revolução tecnológica e da globalização acompanhadas ao crescimento sustentável. De acordo 

com Castro (2004,p. 67) a perspectiva é de que: 

 

 

Os conhecimentos devam ser compreendidos e adquiridos mediante: a) a 

ação “aprendizagem pela prática” (saber fazer), o conhecimento orientado 

para sua operacionalidade; b) o “uso de sistemas complexos” (saber usar), o 
que levaria uma necessidade imediata do conhecimento: aprender fazendo, 

aprender em serviço, aprender praticando; c) a “interação entre produtores e 

consumidores” (saber comunicar). O conhecimento se confunde com a 
informação e o ato de conhecer se identifica cada vez mais com os 

procedimentos e acesso à informação. 

 

 

A questão da aplicação imediata dos conhecimentos vem sendo colocada nos 

documentos dos Organsimos Internacionais por meio do treinamento em serviço, estimulado 

pela modalidade de educação à distância que, dentro dessa concepção de conhecimento, 



 

 

 

torna-se viável, uma vez que possibilita o desenvolvimento de habilidades e atitudes de 

criatividade, auto-prendizagem, iniciativa e responsabilidade.  

Desse modo, os documentos analisados no âmbito da CEPAL e dos PPE procuram 

traçar uma política que seja coerente com às atuais exigências da sociedades contemporâneas 

e que estejam de acordo com às ideias neoliberais. Ou seja, são colocadas em prática 

estratégias de formação fragmentadas, centralizadas na definição e descentralizadas na 

operacionalização, utilização da educação à distância em larga escala, reduzindo, cada vez 

mais, os investimentos públicos nesse campo de ação. 

Sendo assim, é desaconselhada a ênfase na formação inicial muito prolongada e é 

proposta uma formação mais rápida, mais prática, no qual as instituições não devem 

privilegiar longas formações acadêmicas, mas contemplar uma preparação pedagógica breve 

em que o professor, desde o início possa vivenciar práticas diretas na sala de aula 

(CEPAL/UNESCO, 1995).  

Nessa perspectiva, a formação inicial e continuada não são consideradas etapas 

interrelacionadas do processo de formação e profissionalização do educador: para a CEPAL, a 

educação continuada só assume importância atrelada a vida profissional do docente.  

No entanto, a visão defendida pela CEPAL encontra, nos estudos de vários 

profissionais da educação, um contraponto, uma vez que a formação para autores como 

Freitas (1999), Kuenzer (2005), Ramalho (2004), constitui-se um dos instrumentos essenciais 

ao processo de construção da identidade profissional dos professores, ou seja, ela é um 

processo contínuo que inicia antes do exercício das atividades pedagógicas, prossegue ao 

longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa perspectiva de formação 

permanente.  

Um outro documento que deve ser considerado quando se discute as atuais políticas 

educacionais, é o documento elaborado, por encomenda da UNESCO, para uma Comissão 

Internacional, coordenada pelo francês Jacques Delors que organizou um relatório, contendo 

todas as informações necessárias para o entendimento do que se espera da educação para o 

século XXI, é o chamado Relatório Delors, ou Educação: um tesouro a descobrir (1993). 

A comissão, que elaborou o relatório, preocupou-se em detectar as tendências e 

necessidades do novo mundo globalizado frente às transformações tecnológicas, políticas, 

culturais, econômicas e sociais vivenciadas por nossa sociedade atual.  

A exemplo do documento da CEPAL, o Relatório enfatiza a educação privilegiando-

a como fator determinante para a inclusão da sociedade no mundo globalizado. Sua primeira 



 

 

 

proposta é ampliar o conceito de educação atual para uma visão de educação, ao longo da 

vida, baseada em quatro pilares fundamentais: 

 

 

a)aprender a conhecer – combinado uma cultura geral, suficientemente 

vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno 

número de matérias. O que também significa: aprender a aprender, para 
beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida; 

b) aprender a fazer- afim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. (...); c) 
aprender a ser – para melhor desenvolver a sua personalidade e estar a altura 

de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, discernimento e de 

responsabilidade pessoal (...); d) aprender a viver juntos – desenvolvendo a 
compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizar projetos 

comuns e preparar-se para gerir conflitos , no respeito pelos valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz (RELATÓRIO DELORS, 2003, 
p. 101-102). 

 

 

Tais pilares são considerados essenciais pela Comissão, pois buscam oferecer uma 

educação capaz de explorar, atualizar, aprofundar e enriquecer os conhecimentos adquiridos 

do começo ao fim da vida e de adaptá-los ao mundo em constante processo de mudança. 

Dentro dessa lógica, a Comissão reconhece a importância vital da Educação Básica e 

sua necessidades fundamentais, pois para sobreviver em uma sociedade da informação ou 

sociedade cognitiva é necessário que todos adquiram, atualizem e utilizem os conhecimentos. 

Nesse sentido, é a Educação Básica que tornará possível uma base sólida para o 

desenvolvimento de aprendizagens futuras.  

No que diz respeito à formação docente, o documento afirma que os professores tem 

um papel determinante na formação dos sujeitos e ressalta, ainda, a urgência de uma formação 

adequada, atrelada a condições favoràveis para o desenvolvimento de um trabalho educativo 

eficaz.  

Na perspectiva do Relatório Delors, a formação continuada assume predominância 

sobre a formação inicial, afirma que a qualidade do ensino é determinada tanto ou mais pela 

formação contínua dos professores do que pela formação inicial.  

Outro organismo internacional, que deve ser considerado ao estudar as diretrizes para 

a Educação Básica, é o Banco Mundial. Estas diretrizes podem ser encontradas no documento 

denominado Prioridades y Estratégias para la educación (1995). Esse documento enfatiza a 

priorização da Educação Básica; a melhoria da qualidade do ensino; a descentralização e 



 

 

 

autonomia das instituições escolares; uma maior participação dos países e da sociedade civil e 

incentivo ao setor privado para atuar cada vez mais no campo educacional.  

Nas últimas décadas, o Banco Mundial modificou suas prioridades e, também, suas 

políticas de investimento para o setor educacional. Seu discurso é direcionar suas ações para 

os países mais pobres, buscando atender às necessidades básicas de moradia, saúde, 

alimentação e educação por meio das estratégias que impulsionem o crescimento econômico e 

o desenvolvimento social. Desse modo, o objetivo do Banco Mundial é melhorar a qualidade 

e a eficiência do ensino, através da melhoria da capacidade de aprendizagem do aluno, da 

redução das altas taxas de repetência e do aumento das despesas do aluno.  

A ênfase na Educação Básica, no entendimento do Banco Mundial, se dá em 

considerar apenas a educação nas séries iniciais do Ensino Básico, ou seja, o Ensino 

Fundamental. Nesse sentido é textual no documento, segundo Torres (2000, p.131): 

 

 

A educação é a pedra angular do crescimento econômico e do 
desenvolvimento social e uma dos principais meios para melhorar o bem 

estar dos indivíduos. Ela aumenta a capacidade produtiva das sociedades e 

suas instituições políticas, econômicas e científicas e contribui para reduzir a 

pobreza, acrescentando o valor e a eficácia ao trabalho dos pobres e 
mitigando as consequências da pobreza nas questões vinculadas à população, 

saúde e nutrição [...] o ensino do primeiro grau é a base e sua finalidade 

fundamental é dupla: produzir uma população alfabetizada e que possua 
conhecimentos básicos de aritmética capazes de resolver problemas no lar e 

no trabalho, e servir de base para sua posterior educação. 

 

 

O documento Prioridades y Estratégias para la educación (1995) aponta alguns 

fatores que evidenciam a necessidade de uma reforma educativa, para os países em 

desenvolvimento como: a pouca permanência na escola, o grande número de adultos que 

necessitam ser alfabetizados, a grande demanda pelo ensino superior e o alargamento das 

distâncias educacionais entre os países periféricos e centrais. 

Esses fatores consideram a melhoria da qualidade do ensino, o eixo da reforma 

educativa, baseando-se nas ideias de eficiência e produtividade ditadas pela lógica do 

mercado. No entender de Torres (2000), essas ideias estão longe de enfatizar a construção de 

uma educação de qualidade, comprometida tanto com o processo ensino-aprendizagem como 

com a valorização dos profissionais da educação, participantes do processo educativo. Sem 

esse compromisso, torna-se inviável qualquer proposta de transformação. Para Torres (2000, 

p. 139), o modelo educativo proposto pelo Banco Mundial: 



 

 

 

É um modelo essencialmente escolar e um modelo escolar com duas grandes 

ausências: os professores e a Pedagogia. Um modelo escolar configurado em 

torno de variáveis observáveis e qualificáveis, e que não comporta os 
aspectos especificamente qualitativos, ou seja, aqueles que não podem ser 

medidos mas que constituem, porém, a essência da educação. Um modelo 

educativo, por fim, que tem pouco de educativo. 

 

 

É possível compreender, tomando como referência o posicionamento da autora, que, 

apesar de todos os discursos das políticas educacionais voltadas para a melhoria da qualidade 

do ensino, as mesmas não se materializam na prática, pois o mundo da escola, da sala de aula 

e da aprendizagem não são realmente considerados quando se definem as políticas para a 

educação.  

Isto acontece porque as estratégias políticas do Banco Mundial fundam-se numa 

política educacional de auto sustentação financeira, mediante redução de provimentos 

públicos e do incremento com o setor produtivo, que não permitem a priorização da Educação 

Básica como um todo.  

Para a formação de professores é privilegiada a capacitação em serviço, estimulando 

a modalidade de educação à distância, que o Banco Mundial considera como uma avenida 

promissora
14

, em detrimento da formação inicial, que por ser longa e dispendiosa é 

considerada um beco sem saída. Apesar dos resultados da capacitação em serviço, realizada 

através da educação à distância em vários países, mostrarem a sua efetividade, para Torres 

(2000), esses indicadores devem ser analisados com cautela, em primeiro lugar porque a 

educação a distância ainda é pouco utilizada na Educação Básica e com fins instrumentais em 

sala de aula, não existindo, portanto, informações suficientes nem avaliações confiáveis para 

confirmar o êxito dos programas, tanto no que se refere à aprendizagem como no que diz 

respeito aos custos. 

Nessa perspectiva, vem enfatizando estratégias que privilegiem a formação 

continuada e em serviço. De acordo com Torres (2000, p.20):  

 

 

Hoje ao se falar de formação ou capacitação docente, fala-se de capacitação 

em serviço. A questão mesma da formação inicial está se diluindo, 

desaparecendo. O financiamento nacional e internacional destinado à 

                                                        
14 Partindo de uma série de estudos, o Banco Mundial extrai várias conclusões sobre o que não funciona no setor 

educativo (becos sem saída) e o que funciona (avenidas promissoras) e a partir daí cria uma proposta que 

dicotomiza suas opções de política. (Torres, 2000). 



 

 

 

formação de professores é quase totalmente destinado a programas de 

capacitação em serviço. 

 

 

A priorização da formação em serviço ocorreu com base em estudos realizados pelo 

próprio Banco Mundial, durante a década de 1980. O estudo concluiu que a formação inicial 

oferecida apresentava uma série de problemas e, ao invés, de tentar solucioná-los, o Banco 

resolve investir na capacitação em serviço, considerada, por este, menos dispendiosa e mais 

barata em relação à formação inicial. 

De acordo com Torres (2000,p. 162) ao priorizar a capacitação em serviço, o Banco 

Mundial utiliza o seguinte argumento: 

 

 

Em geral a capacitação em serviço é mais determinante no desenpenho do 

aluno do que a formação inicial e recomenda que ambas aproveitem as 

modalidades à distância, também consideradas mais efetivas em termos de 
custo que as modalidades presenciais. Fazendo uma separação entre 

conteúdos e métodos, também para o caso da formação docente, o Banco 

Mundial afirma que o conhecimento pedagógico, este último reduzido a um 

problema de utilização de um amplo repertório de habilidades de ensino. 

 

 

Esse discurso do Banco Mundial tanto é combatido por Torres quanto por diversos 

estudiosos desta questão (FREITAS, 2005); (KUENZER, 1997). Para eles a formação inicial 

dos professores e a capacitação em serviço se complementam, visto que são etapas de um 

mesmo processo de formação e contribuem para a profissionalização e atualização 

permanente do professor. 

A prioridade que é dada à educação nos programas e discursos dos organismos 

internacionais demonstra a preocupação de se construir um modelo hegemônico para a 

educação na América Latina.  

É possível perceber, que, apesar das diferenças entre os países, as políticas para a 

Educação Básica assumem a mesma lógica e que, apesar das diretrizes progressistas da 

CEPAL e da UNESCO na condução das políticas educacionais, na prática, há uma 

sobreposição do modelo defendido pelos consultores do Banco Mundial. Dessa forma, a 

lógica da racionalidade, da eficiência e da produtividade se sobrepõem à da defesa de uma 

educação pública, laica e de qualidade. 

 



 

 

 

2.3. A Educação Básica e o processo de reestruturação do Ensino Médio  

 

 

O Ensino Médio, considerado a etapa final do Ensino Básico, vivência, desde a 

aprovação da LDB nº. 9.394/96, um processo de reestruturação, que procura resgatar a sua 

função social de proporcionar aos cidadãos um maior aprofundamento dos estudos, maior 

capacidade de intervir no mercado de trabalho e formação para a cidadania. Incorporada ao 

ensino básico desde então, tornou-se um compromisso do Estado garantir a oferta desse nível 

de ensino.  

Vários estudiosos como Kuenzer (2005) e Tedesco (1998), por exemplo, advogam que 

se deve buscar uma nova concepção de educação, como uma forma de atribuir uma identidade 

à Educação Média e de livrá-la de impasses, tais como a oposição propedêutico/ensino 

profissionalizante. 

O caráter dual do Ensino Médio reporta-se à sua origem e encontra-se associado às 

discussões existentes entre trabalho e educação. Para Kuenzer (2005) a dualidade estrutural é 

a categoria explicativa da constituição do Ensino Médio e profissional. A trajetória histórica 

vai mostrar que as primeiras iniciativas estatais, nesse nível de ensino, aconteceram em 

escolas profissionalizantes muito mais do que para responder a um processo de uma 

industrialização incipiente, mas tinha como objetivo educar, pelo trabalho, os órfãos, pobres e 

desvalidos da sorte.  

Discutindo essa temática, Kuenzer (2005) faz uma breve análise da situação do país, 

na década de 1930, caracterizando, assim, a origem dual e elistista do Ensino Médio. Para 

essa autora: 

 

 

[...] até 1932, ao curso primário havia as alternativas dos cursos rural e do 

curso profissional com quatro anos de duração, às quais poderiam suceder 

outras alternativas de formação exclusiva para o mundo do trabalho no nível 

ginasial: normal, técnico comercial e técnico agrícola [...] para as elites, 
havia outra trajetória: o ensino primário seguido pelo secundário 

propedêutico, completado pelo ensino superior, este sim dividido em ramos 

profissionais (KUENZER, 2005, p. 27). 

 

 

O sistema educacional brasileiro vai sofrer as primeiras modificações com o processo 

de desenvolvimento nacional e a passagem de uma organização agrária, artesanal e pré-



 

 

 

capitalista para uma estrutura tecnológico-industrial decorrentes da crise de 1929 e da 

desvalorização do café (CHAGAS, 1980).  

Nesse período, profundas mudanças ocorreram no cenário nacional e o país foi 

obrigado a voltar-se para um processo de industrialização interna, o que exigia uma mão-de-

obra mais especializada e, consequentemente, maiores investimentos no setor educacional. 

Nesse período, o Brasil vivenciava o processo de intensificação do capitalismo industrial, 

tornando necessário o desaparecimento do analfabetismo e considerando urgente a 

qualificação para o trabalho (CHAGAS, 1980). 

As mudanças, introduzidas pelo processo de intensificação do capitalismo na 

sociedade brasileira, impunham modificações profundas na forma de considerar a educação e, 

especificamente, na atuação do Estado como responsável direto pela educação do povo.  

Assim, o capitalismo industrial no Brasil determinou o aparecimen7o de novas 

exigências educacionais e criou as condições para que se modificassem o horizonte cultural e 

o nível de aspirações de parte da população brasileira, principalmente daquelas que viviam 

nas áreas atingidas por essa industrialização.  

Nesse contexto, é cada vez mais urgente a expansão do ensino, no entanto, como nos 

diz Romanelli (2005, p. 60-61): 

 

 

A expansão da demanda escolar só se desenvolveu nas zonas onde se 

intensificaram as relações de produção capitalistas o que acabou criando 
uma das contradições mais sérias do sistema educacional brasileiro. Se de 

um lado, iniciamos nossa revolução industrial e educacional com um atraso 

de mais de 100 anos, em relação aos países mais desenvolvidos, de outro, 

essa revolução tem atingido de forma desigual o próprio território nacional.  

 

 

Tal contradição acaba por resultar numa defasagem histórica, traduzida por um 

atraso de duas ou mais épocas de história, obrigando o país a resolver problemas que outros 

povos já tinham resolvido, a tentar superar situações complexas que exigiam uma tradição 

cultural e educacional que o país ainda não possuía. Essa situação aprofunda o dualismo 

educacional existente  por meio do analfabetismo, da ausência de uma educação primária 

gratuita e universal ao lado de uma sofisticada preocupação pedagogizante. 

É também nesse período que se verificam dois fatores importantes: a) a luta pela 

implantação da escola pública, universal e gratuita encampada pelo movimento renovador da 



 

 

 

educação que teve, no Manifesto dos Pioneiros da Educação, sua carta de intenções e b) as 

reformas empreendidas por Francisco Campos. 

O Manifesto dos Pioneiros (1932) incorporava uma série de princípios pedagógicos 

que se afastavam da transmissão autoritária e repetitiva de conhecimentos e ensinamentos e 

procurava se aproximar dos processos mais criativos e menos regídos de aprendizagem, 

gerando uma nova concepção de educação na qual é o educando, com o seu interesse, suas 

aptidões e tendências quem deve ser o centro da ação pedagógica. 

Com a criação do Ministério da Saúde Pública e Educação, teve início a Reforma 

Francisco Campos que efetivou os atos legislativos de organização do ensino secundário, 

comercial e superior por meio de uma série de decretos
15

. O objetivo fundamental dessa 

reforma era dar uma estrutura orgânica ao Ensino Secundário, Comercial e Superior que 

atingisse, profundamente, sua organização e abrangesse todo o território nacional, visto que a 

estrutura de ensino existente, até então, nunca esteve organizada dessa maneira. Segundo 

Chagas (1980, p. 47), essa forma de organização do Ensino Secundário: 

 

 

Se contrapunha uma escola que, em avanços progressivos, efetivamente 

visasse à “formação do homem para todos os grandes setores da atividade 

nacional, construindo no seu espírito um sistema de hábitos, atitudes e 
comportamentos capazes de habilitá-lo a viver por si mesmo e a tomar em 

qualquer situação as decisões mais convenientes e mais seguras. 

 

 

Para confirmar essa sedimentação de comportamentos, a reforma Francisco Campos 

passa a organizar o Ensino Secundário por meio de um currículo seriado de frequência 

obrigatória, com dois ciclos: um fundamental (5 anos) e o outro complementar (2 anos). 

O primeiro, constituía-se do ciclo comum, idêntico para todos e obrigatório para o 

ingresso em qualquer escola de nível superior; o segundo objetivava a adaptação dos 

candidatos aos cursos superiores e ficou subdividido em três seções: uma para a área das 

humanidades, outra para a área da biologia e a terceira para a área técnica. 

                                                        
15O Decreto nº. 19.850 de 11/04/31 – Cria o Conselho Nacional de Educação; Decreto nº. 19.851 de 11/04/31 – 

Trata sobre a organização do Ensino Superior no Brasil e adota o regime universitário; Decreto nº. 19.852 de 
11/04/31 – Dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; Decreto nº. 19.890 de 18/11/31 – 

Dispõe sobre a organização do Ensino Secundário; Decreto nº. 20.158 de 30/06/31 que regulamenta o Ensino 

Comercial e a profissão de contador e Decreto nº. 21.241 de 14/11/32 Sobre a organização e consolidação do 

Ensino Secundário (ROMANELLI, 2005). 

 



 

 

 

Como podemos perceber, trata-se de um Curso Secundário, que busca em seu ciclo 

fundamental, oferecer uma formação básica geral e em seu ciclo complementar, uma 

formação estruturada em bases propedêuticas. Segundo Romanelli (2005, p. 131): 

 

 

As divisões, estabelecidas pela reforma Francisco Campos, por meio das 
reformas do Ensino Secundário e Comercial, apesar de apresentar um avanço 

significativo para a estrutura organizativa do sistema educacional como todo, 

manteve no Ensino Médio o dualismo tradicional entre a escola acadêmica e 

as opções profissionalizantes. 

 

 

Outra consequência inevitável dessa reforma para o sistema educacional, está na 

ausência de uma flexibilidade entre o Ensino Secundário e os demais ramos do Ensino Médio, 

pois dos cursos profissionalizantes, a reforma só cuidou do Ensino Comercial, que por sua vez 

não tinha relação alguma com o Ensino Secundário nem permitia o ingresso nos cursos de 

nível superior.  

Em 1942, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, durante o Estado Novo, 

ocorrem as primeiras tentativas de organização do Ensino Médio no Brasil com as chamadas 

Leis Orgânicas do Ensino. Essas leis assumem novas configurações dentro do sistema 

educacional brasileiro, trazendo em sua base a manutenção de um sistema dual de ensino, 

dividido em escola secundária e escolas profissionalizantes.  

A escola secundária era destinada a uma elite que objetivava a continuação dos 

estudos em universidades e as escolas profissionalizantes destinadas aos filhos da classe 

trabalhadora. Segundo Romanelli (2005, p. 168): 

 

 

Essa dualidade provoca problemas frente à posição das camadas sociais em 

fase da oferta da educação, uma vez que as camadas médias e superiores 
procuravam, sobretudo o Ensino Secundário e Superior como meio de 

acrescentar prestígio a um status adquirido ou, ainda, como meio de adquirir 

status, já as camadas populares passaram a procurar mais as escolas 

profissionalizantes, priorizando-as pela urgência de preparar-se para o 

exercício de um ofício. 

 

 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário (1942) tinha como objetivo: oferecer uma 

formação sólida, baseada numa cultura geral humanística, que permitisse ao sistema 



 

 

 

educacional dar continuidade ao processo de seletividade, acentuado com a reforma Francisco 

Campos.  

No que se refere ao ensino profissionalizante, foram elaboradas quatro leis: Lei 

Orgânica do Ensino Industrial; Lei Orgânica do Ensino Comercial; Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola e Lei Orgânica do Ensino Normal. Com as Leis Orgânicas, começava a ser esboçada 

uma primeira tentativa de articulação entre as modalidades científicas e clássica e as 

profissionalizantes, através das quais os alunos, dessas últimas, poderiam prestar exames de 

adaptação que lhes dariam o direito a participar dos processos de seleção para o Ensino 

Superior. 

Embora os objetivos da escola secundária e dos ramos profissionalizantes fossem 

bem definidos-os os currículos, os programas e práticas adequados às finalidades dos 

respectivos estudos, sua organização dualista começaram a ser desmontada a partir da década 

de 1950, com o progressivo movimento de unificação das escolas em direção a um tipo único 

de ensino de nível médio. 

Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

nº. 4.024/61), depois de treze anos de tramitação, todos os cursos profissionalizantes foram 

equiparados ao curso secundário. Essa Lei reuniu num só título – Da Educação de Grau 

Médio – a regulamentação de todo o Ensino Secundário, Técnico e Normal, mantendo sua 

dualidade e uma subdivisão em dois ciclos: sendo que o 2º ciclo compreendia o Ensino 

Secundário e o Ensino Técnico, abrangidos, portanto, pelo mesmo objetivo, ou seja, 

“formação do adolescente”.  

Legalmente, a LDB nº. 4024/61 reconhece a integração completa entre os cursos 

profissionalizantes e os propedêuticos, no entanto, em termos práticos continua a existir dois 

ramos de ensino, para distintas clientelas, voltadas para necessidades bem definidas da divisão 

do trabalho, de modo a formar trabalhadores instrumentais e intelectuais através de diferentes 

projetos pedagógicos. De acordo com o seu Art. 33, o Ensino Médio tinha como objetivo: A 

educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na escola primária, destina-se à 

formação do adolescente (BRASIL, art.33). 

Como resultado disso, a escola formava um jovem (de classe favorecida), que não se 

preparava para o trabalho nesse nível de ensino, relegando tal função às escolas técnicas e aos 

cursos formadores de mão-de-obra, (que atendiam às classes trabalhadoras), gerando, por sua 

vez, uma dicotomia entre o saber e o fazer e mantendo-se, assim, a mesma situação definida, 

anteriormente, através das Leis Orgânicas do Ensino Secundário e do Ensino Técnico. 



 

 

 

Para Kuenzer (2005), esta Lei propiciou avanços significativos quanto à articulação 

dos sistemas de ensino, incorporando, ao sistema regular, os cursos técnicos de nível médio, 

estabelecendo a equivalência plena entre os cursos propedêuticos e profissionalizantes. Outra 

contribuição significativa dessa reforma foi a descentralização dos currículos e a eliminação 

de qualquer restrição do acesso ao Ensino Superior. 

A Lei nº. 5.692/71 reformou o Ensino Primário e Secundário, transformando-os em 

Ensino de 1º e 2º Graus e definiu, compulsoriamente, a formação profissional como objetivo 

terminal e único, o que aprofundou a indefinição do Ensino Médio, já presente na Lei 

anterior, entre os estudos propedêuticos, de forma geral e aqueles profissionalizantes, de 

formas específicas. Essa lei pretendeu substituir a dualidade estrutural pelo estabelecimento 

da profissionalização compulsória no Ensino Médio, assim todos teriam uma trajetória 

comum. A Lei no seu art. 1º. estabelece:  

 

 

O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 

exercício consciente da cidadania. 

 

 

Dessa forma, o Ensino Médio passou a basear-se em dois princípios: a) o da 

continuidade, associada a um conteúdo que parte, de uma base de educação geral ampla nas 1ª 

séries do 1º Grau, para a formação especial e as habilitações profissionais, no 2º Grau e; b) a 

terminalidade, proporcionada pela possibilidade de cada nível ser terminal, ou seja, de facultar 

uma formação que capacite o educando para o mercado de trabalho. Segundo Germano (2000, 

p. 176): 

 

 

Esta terminalidade faria com que um grande contingente de alunos pudesse 

sair do sistema escolar mais cedo e ingressar no mercado de trabalho. Com 
isso, diminuiria a demanda para o Ensino Superior. A reforma do 2º Grau, 

portanto, está diretamente relacionada a contenção do fluxo de alunos para 

as universidades. Desse ponto de vista, ela assumia uma função 

discriminatória, apesar do discurso igualitarista e da generalização da 

“profissionalização para todos”. 

 

 



 

 

 

Apesar de apresentar um objetivo único e bem definido para o 2º Grau, a aplicação 

dessa lei, como é sabido, provocou consequências, principalmente para a escola pública. As 

difíceis condições de operacionalizá-la, a necessidade de que as escolas se equiparassem para 

profissionalizar o ensino, a falta de recursos financeiros e humanos levou a reforma ao 

fracasso, acentuando a indefinição desse nível de ensino no que se refere aos seus reais 

objetivos. 

A respeito da situação gerada com as alterações provocadas por essa lei, Zibas 

(1992, p. 30) faz a seguinte colocação: 

 

 

A partir daí, todavia, agrava-se o quadro de incertezas e indefinições 

referentes ao Ensino Médio. Ou seja, os estudiosos, que criticavam o 
tecnicismo e o economicismo da legislação anterior passam a se preocupar 

com a precariedade de uma composição curricular inchada, demasiadamente 

livresca e inorgânica, que recoloca, em novo patamar, a história 
“esquizofrenia” do Ensino Médio, destinado a profissionalizar jovens 

provenientes de certas camadas e preparar os mais privilegiados para a 

universidade. 

 

 

O quadro de incertezas e indefinições sempre esteve presente no Ensino Médio, 

dificultando uma definição precisa de qual seja sua real função. O Ensino Médio fica como 

espécie de nó, no centro da contradição: é profissionalizante, mas não é; é propedêutico, mas 

não é. Constituindo-se, portanto, o problema nevrálgico das reformas de ensino.  

Nas reformas educacionais, empreendidas nas últimas décadas, não foi diferente, a 

LDB nº. 9394/96 trouxe, inicialmente, em seus princípios a separação entre Ensino Médio e 

Ensino Profissionalizante, perpetuando dessa forma seu caráter dual de preparação para o 

mercado de trabalho da grande maioria de brasileiros que só tem acesso à educação até esse 

nível de ensino e a preparação para a universidade de uma pequena parcela da população que 

exercerá os cargos, as funções de mando e os cargos mais altos do mercado de trabalho. 

 

 

2.4. O Ensino Médio no contexto da reforma educacional da década de 1990 

 

 

No contexto da década de 1990, as transformações, decorrentes das novas 

tecnologias e das mudanças na base do processo produtivo, exigiram novos parâmetros para a 



 

 

 

formação e qualificação dos cidadãos. As mudanças, no processo produtivo, passam a definir 

um novo perfil profissional e novas exigências para o mercado de trabalho. Demanda-se um 

novo profissional com capacidades e habilidades intelectuais que lhes permitam adaptar-se à 

produção flexível. Para Kuenzer (2005), entre essas capacidades estariam: a capacidade de 

comunicar-se, adequadamente, com o domínio dos códigos e linguagens, a autonomia 

intelectual para resolver problemas, autonomia moral e a capacidade de comprometer-se com 

o trabalho. 

Essas novas exigências do mercado de trabalho provocaram mudanças substanciais 

no Ensino Médio. Dentre as estratégias adotadas pelo governo brasileiro; objetivando a 

operacionalização de políticas, que contemplem os novos parâmetros exigidos ao setor 

educacional para esse nível de ensino: podemos elencar: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº. 9.394/96, o Programa de Reforma do Ensino Profissionalizante 

(Decreto nº. 2.208/97), as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM/Resolução CEB, nº. 3/98) e a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM/Brasil, 1999). 

A LDB nº. 9.394/96 define como objetivo adequar o Ensino Médio ao cenário atual 

e reforçar o surgimento de um currículo voltado para a formação geral do cidadão. Dessa 

forma, visa o desenvolvimento de competências e habilidades, que capacite os alunos a 

participarem da vida social e produtiva com autonomia intelectual e com senso ético. 

Considerado a etapa final da Educação Básica, entre suas finalidades estão elencadas (art. 35): 

I – a consolidação e o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria à prática, no ensino de cada disciplina. 

A partir dessas finalidades, percebemos que a LDB, antes de qualquer coisa, enfatiza 

competências cognitivas, na qual a capacidade de aprendizagem tem um grande destaque e 

explicita com clareza a intenção de superar a dualidade socialmente estabelecida, entre 

educação geral e específica dirigida para a formação profissional, apresentando uma nova 

concepção de educação voltada para o trabalho.  



 

 

 

Uma concepção de educação que traz para o Ensino Médio um desafio, articular a 

formação geral à educação profissional, busca aprofundar o conhecimento dos alunos sobre os 

fundamentos científicos e tecnológicos levando-os a conhecer o movimento do mundo do 

trabalho e as características dos processos produtivos. Nessa perspectiva, conforme nos diz 

Mello (1999, p. 2): 

 

 

Ao sair do Ensino Médio, o aluno deverá ter compreensão do significado das 

ciências, das artes e das letras. Ela não diz que ele deverá saber Língua 
Portuguesa, mas dominá-la como instrumento de comunicação, exercício de 

cidadania e acesso ao conhecimento. Em outros termos, a língua e as demais 

linguagens são posicionadas como recursos para constituir significados. 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CEB nº. 15/98) e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM/MEC) foram elaborados como um conjunto 

de orientação e recomendações para apoiar o trabalho dos professores e nortear os currículos e 

seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum.  

Essas diretrizes consideram a questão da identidade e da diversidade presente no 

Ensino Médio, pretendem ajudar essa modalidade de ensino a superar a dualidade profissional 

ou acadêmica e adquire uma diversidade, que pode ser mais voltada para o trabalho ou mais 

acadêmica, dependendo da clientela.  

Destaca-se ainda a preparação para o trabalho, que tem de estar presente na 

Educação Básica, de modo a possibilitar escolas com vocações inteiramente diferentes. 

Segundo as DCNEM, 1999, existem escolas com mais vocação para a área biológica, outras 

para a linguagem ou para Ciências Exatas e para as Ciências Sociais, o que possibilitará uma 

organização curricular baseada em três grandes áreas de conhecimento: a) a área das 

linguagens, seus códigos de apoio e suas tecnologias; b) a área das ciências da natureza e suas 

tecnologias; e c) a área das ciências humanas e sociais e suas tecnologias.  

A proposição dessas áreas de conhecimentos não implica na eliminação das 

disciplinas, mas em colocá-las em um permanente diálogo conforme as afinidades entre elas e 

delas com os problemas da realidade que se quer que os alunos compreendam e interpretem 

para propor soluções. Assim, segundo nos diz Mello (1999, p. 6) nessas áreas: 

 

 



 

 

 

Não são descritos conteúdos, mas competências pessoais, intelectuais e 

sociais que os alunos deverão adquirir durante o percurso pelo Ensino 

Médio. Não se fixa nenhuma proporção em que as áreas deverão estar 
presentes nos currículos. Diz-se apenas que as três áreas deverão estar 

representadas, mas não se diz nem em que proporção. E, sobretudo, não se 

menciona nenhuma disciplina ou conteúdo específico em cada área. 

 

 

As principais diretrizes para o Ensino Médio estão centralizadas em oferecer uma 

escola média de qualidade para a população. Uma educação que propicie aprendizagens de 

competência geral forme pessoas mais aptas a assimilarem mudanças, mais autônomas em 

suas escolhas, que respeitem as diferenças e superem a segmentação social. 

Desse modo, o grande desafio do Ensino Médio é a formulação de uma concepção 

de ensino que articule de forma competente a formação para o mundo do trabalho e para dar 

continuidade aos estudos, uma vez que, segundo Kuenzer (2005), “a raiz de todos os males 

dessa modalidade de ensino está em sua ambigüidade”. Para essa autora: 

 

 

Não há como compreender o Ensino Médio sem tomá-lo em sua relação com 
o ensino profissional já que desde o surgimento da primeira iniciativa nessa 

área, até o presente sempre se constituíram duas redes, uma profissional e 

outra de educação geral, para atender as necessidades socialmente definidas 
pela divisão técnica e social do trabalho (KUENZER, 2005, p. 26). 

 

 

Com isso, percebemos, nas novas diretrizes para o Ensino Médio, uma busca pela 

consolidação da base unitária e politécnica do Ensino Médio, centrada no trabalho, na ciência 

e na cultura. Segundo Frigotto e Ciavatta (2005), a politécnia diz respeito ao „domínio dos 

fundamentos científicos que caracterizam o processo de trabalho moderno‟. Nessa 

perspectiva, o Ensino Médio deveria se concentrar nas modalidades fundamentais, que dão 

base à multiplicidade de processos e técnicas de produção existente. 

Para tanto, o ideário da politecnia buscava e busca romper com a dicotomia entre 

educação básica e técnica, resgatando o princípio de formação humana em sua totalidade, 

abrangendo os termos epistemológicos e pedagógicos.  

No entanto, a Reforma da Educação Profissional veio na contra mão dessa perspectiva 

apresentada pela LDB e teve sua regulamentação efetivada por meio do Decreto nº. 2.208/97, 

que separou o Ensino Técnico do Ensino Médio. Essa separação aconteceu sob a justificativa 

de adequar a formação profissional às demandas do mundo do trabalho, bem como dar o 



 

 

 

caráter próprio ao Ensino Médio, como propulsor da continuidade da educação.  

Analisando o Decreto nº. 2.208/97
16

, podemos dizer que aumentou a dicotomia entre o 

pensar e o fazer, uma vez que o decreto impedia a existência dos cursos técnicos de nível 

médio que tinham uma grade curricular composta por disciplinas técnicas e disciplinas de 

conhecimento geral. De acordo com Martins (2000, p. 7), esse Decreto regulamenta a 

Educação profissional em: 

 

 

Articulação com o ensino regular ou em modalidades que contemplem 

estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em escolas do 

ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho, 
compreendendo os seguintes níveis: básico, destinado à qualificação, 

requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de 

escolaridade prévia; técnico, destinado a proporcionar habilitação 

profissional a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio (...); 
tecnológico, correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, 

destinados a egressos do Ensino Médio e técnico. 

 

 

Desse modo, o Decreto nº. 2.208/97 impede a formação integral e regulamenta formas 

aligeiradas e fragmentadas de Educação Profissional, em função das alegadas necessidades do 

mercado e separava o Ensino Médio da Educação Profissional, art. 5º, a educação 

profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independentemente do 

Ensino Médio.  

Nessa perspectiva, no âmbito da elaboração das políticas para o Ensino Médio e para a 

Educação Profissional, a revogação do Decreto nº. 2.208/97 tornou-se emblemática na disputa 

e na expressão pontual de uma luta política em termos de pertinência político-pedagógica do 

Ensino Médio integrado à Educação Profissional. 

De acordo com Frigotto e Ciavatta (2005), existem pelo menos três motivos pelos 

quais o Decreto nº. 2.208/97 precisava ser revogado:  

a) recuperar o poder normativo da LDB como lei ordinária, particularmente em relação 

ao Ensino Médio (artigos 22, 35 e 36) e à Educação Profissional (artigos 39 a 42);  

                                                        
16 Salienta-se que o Decreto n° 2.208/97, na gestação do atual presidente, Luís Inácio Lula da Silva, foi 

substituído pelo Decreto nº. 5.154/2004, ocorrendo a articulação do Ensino Técnico com o Ensino Médio e a 

institucionalização do Ensino técnico de nível Médio Integrado. 

 



 

 

 

b) autorizar as escolas a adequarem os cursos aprovados pelos órgãos normativos dos 

respectivos sistemas educacionais, ao parágrafo 2º do artigo 36 da LDB, desde que 

respeitados as demais normas para o Ensino Médio; e  

c) instaurar uma equipe técnica que oriente as ações e decisões dos órgãos normativos 

e das escolas nas questões decorrentes dessas medidas. 

Tais motivos tornam-se imperativos na elaboração do novo Decreto, que recebeu o 

número 5.154/04 esse é um documento fruto de um conjunto de disputas e, por isso, 

considerado híbrido, com contradições que, para expressar a luta dos setores progressistas 

envolvidos, precisam ser compreendidas nas disputas internas na sociedade, nos estados, nas 

escolas.  

Para o decreto nº. 5.154/97, uma das formas de articulação entre a educação 

Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio é a educação integrada (Art. 4º, § 1º, 

inc. I). No entanto, conforme nos diz Frigotto e Ciavatta (2005, p.44): 

 

 

O Ensino Médio integrado ao ensino técnico, conquanto seja uma condição 

social e historicamente necessária para construção do ensino médio unitário 
e politécnico, não se confunde totalmente com ele por que a conjuntura do 

real assim não o permite. (...). Entenda-se, entretanto, que a educação 

politécnica não é aquela que só é possível em outra realidade, mas uma 

concepção de educação que busca, a partir do desenvolvimento do 
capitalismo e de sua crítica, superar a proposta burguesa de educação que 

potencialize a transformação estrutural da realidade. O ensino Médio 

integrado é aquele possível e necessário em uma realidade conjuntural 
desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores precisam obter uma 

profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este projeto para o nível 

superior de ensino – mas que potencialize mudanças para, superando-se esta 
conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha elementos de uma 

sociedade justa. 

 

 

Por estas condições elencadas acima, compreendemos que a articulação entre a 

formação de caráter geral com o Ensino Politécnico é considerada fundamental para a 

superação da dualidade estrutural que acompanha o Ensino Médio e para a superação da 

dualidade de classes, uma vez que esta possibilitará, tanto aos filhos da burguesia quanto aos 

da classe trabalhadora, uma progressiva continuação dos estudos, aliada a uma formação 

humana.  

Para Kuenzer (2005), é possível ver na reforma empreendida para o Ensino Médio no 

processo de globalização e da reestruturação produtiva, alguns aspectos positivos, entre eles; a 



 

 

 

constatação que não é possível a participação social, política e produtiva, sem pelo menos 11 

anos de escolaridade, a partir daí o Ensino Médio perde seu caráter de terminalidade para 

constituir-se na última etapa da Educação Básica; o reconhecimento, na nova legislação e no 

discurso oficial, da necessidade da expansão da oferta; o entendimento de que não há uma 

formação profissional sem uma sólida formação geral. 

As novas demandas para o Ensino Médio passam a repousar sobre conhecimentos e 

habilidades cognitivas e comportamentais que permitam ao indivíduo trabalhar com 

criatividade, domínio intelectual e técnico, para tanto é preciso outro tipo de pedagogia, outro 

tipo de professor, o que reverte na necessidade de qualificar, também, os professores desse 

nível de ensino para fazerem frente às atuais demandas da educação e do mundo do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. O REDIMENSIONAMENTO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA DÉCADA DE 1990 

 

 

Nas últimas décadas do século passado, a educação tem despontado como tema central 

nas agendas oficiais dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo como principal 

fator as mudanças, ocorridas na sociedade contemporânea, que passaram a exigir um sistema 

educativo mais eficiente e produtivo, capaz de formar os recursos humanos mais qualificados, 

dinâmicos e criativos para acompanhar com maior rapidez essas transformações.  

O conhecimento passou a ser concebido como mola propulsora na superação das 

desigualdades sociais e como uma estratégia indispensável à inserção dos países no mercado 

competitivo e globalizado. Como o principal agente na condução dos processos educativos, o 

professor passou a ser considerado, em grande parte, o responsável pelo sucesso da escola, e, 

portanto, precisa estar se atualizando, permanentemente, para responder às demandas do 

capital em um mundo em constante transformação. 

Nesse contexto, as políticas de formação de professores, tanto inicial quanto 

continuada, ganharam destaque e passaram a ser recomendadas pelos organismos 

internacionais, entre eles, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), o 

Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC), como estratégias 

fundamentais, capazes de contribuírem, significativamente, para a melhoria dos índices 

educacionais.  

Segundo Estrela (2003), em análise de um relatório de 1978, a OMC já reconhecia 

que nas políticas educacionais dos países desenvolvidos deveria ser atribuído à formação dos 

professores um alto grau de prioridade, uma vez que ela era uma das condições de eficácia das 

reformas e das inovações requeridas pelas transformações ocorridas nas sociedades 

contemporâneas. 

Os organismos internacionais, para ajustar a formação de professores aos novos 

requerimentos do mercado passaram a disseminar no continente latinoamericano diretrizes, 

que mudam a configuração da formação e que vem sofrendo as influencias nesses países. Para 

a formação inicial, defende-se na atualidade um modelo mais pragmático, com o 

aproveitamento das experiências anteriores dos professores e de curta duração. Para a 

formação continuada, essa passa a ser uma exigência a todos os profissionais da educação e a 

defesa é que a mesma deve ser realizada em serviço, de forma instrumental, voltada para a 



 

 

 

prática e, preferencialmente, com o uso dos recursos da educação à distância. 

As diretrizes, para a formação de professores presentes nas recomendações dos 

organismos internacionais, foram incorporadas pelo governo brasileiro, sendo expressa na 

legislação educacional, especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei 9.394/96 e em documentos dela derivados como Pareceres e Resoluções que passaram a 

se constituir em uma nova regulamentação para a formação docente.  

 

 

3 - Formação continuada de professores: tendências atuais 

 

 

As discussões acerca da temática “formação continuada de professores” no Brasil não 

é algo novo, desde a década de 1980, ela vem se tornando uma das questões centrais do 

campo educacional, intensificando-se com as reformas educacionais empreendidas a partir da 

década de 1990. Essas reformas deram uma nova configuração à formação continuada, 

redimensionando o seu conceito para adaptá-la às novas exigências da sociedade do 

conhecimento.  

Discutindo sobre a configuração da formação continuada de professores em Portugal, 

Estrela (2003, p. 45) apresenta alguns fatores, que foram determinantes para mudar a 

configuração da formação nesse país e que, no nosso entendimento, também justifica o 

formato que a mesma vem assumindo no Brasil.  

Esse fato demonstra que há certa homogeneidade nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento no que se refere à formação docente. Entre os fatores determinantes da 

configuração da formação apontamos, tomando como referência as idéias de Estrela (2003): 

a) a rápida evolução dos conhecimentos nas diferentes áreas do saber, o que faz com que o 

professor necessite sempre está atualizado, esse fato leva os professores a uma busca pela 

autoformação, não só dentro do espírito de aprendizagem permanente ao longo da vida, mas 

também como procura de desenvolvimento pessoal e profissional e de afirmação de 

profissionalismo face à deterioração da imagem social da profissão; 

b) as múltiplas necessidades de formação decorrentes das exigências impostas pelas reformas 

no campo educacional, entre elas: as mudanças curriculares; o sistema de avaliação da escola 

básica, que deixa à mostra os altos índices de repetência e evasão, via de regra, culpabilizando 

os professores pelo insucesso escolar; os princípios da escola inclusiva e mudanças na gestão 

escolar;  



 

 

 

c) a adoção de uma nova legislação educacional que enfatiza a formação continuada e em 

serviço; 

d) a adoção de políticas de financiamento, provenientes da criação de fundos, libertando os 

professores de sacrifícios financeiros para custearem a sua formação. 

Analisado esses fatores, podemos inferir que as tendências atuais para a formação 

continuada de professores não são ações isoladas, mas que elas acontecem em escala global, 

tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. No caso Específico da América 

Latina, autores, como Cabral Neto e Castro (2000), apontam que há uma tendência à 

homogeneização das políticas educacionais para o continente, muito embora essas tendências 

sejam negociadas e implementadas de acordo com as especificidades de cada país. 

Para atender às novas exigências dos organismos internacionais e dos discursos 

oficiais, a formação continuada precisa ser redimensionada e pensada em novos termos para 

atender a um maior número de professores a um menor custo. O desenvolvimento das novas 

tecnologias; como: computador e internet, a adoção do ideário neoliberal, com a defesa de 

redução do Estado nas políticas sociais na atualidade, também contribuiram para a nova 

configuração, que a formação continuada vem assumindo dentro das políticas educacionais. 

Isso implica dizer que a formação continuada de professores possui uma trajetória 

histórica e socioepistemologica, marcada por diferentes tendências, que emergem das 

diferentes concepções de educação e sociedade presentes na realidade brasileira (MARIN, 

1995). 

Nessa perspectiva, a formação continuada é entendida por diversos autores, Alarcão 

(1998; 2003), Santos (1998; 2002), Castro (2004), Porto (2000), Ribas (2000) entre outros, 

como um processo dinâmico pelo qual o profissional vai adequando sua formação às 

exigências de sua atividade profissional ao longo da vida.  

Segundo Meneses (2003), pode-se entender a formação continuada a partir de dois 

grandes eixos: o primeiro, através de propostas que valorizam o produto, os resultados, e 

desconhecem os professores como sujeitos capazes de construir seus próprios conhecimentos 

nas diversas situações interativas com base em suas reais necessidades, o qual se configura 

por meio de cursos de curta duração e sem periodicidade definida. 

O segundo eixo, que concebe a formação continuada como um processo a ser 

assegurado ao longo da vida dos professores, balizado pela pesquisa em educação e pelos 

compromissos institucionais, educacionais destes profissionais. Nesse eixo, inserem-se 

propostas, mais orgânicas que se propõem a superar a fragmentação e garantir certa 

continuidade a esta formação. No entanto, os dois eixos estão articulados às demandas 



 

 

 

contemporâneas para a formação em busca da profissionalização.  

O primeiro eixo da formação apresentado por Meneses (2003) pode ser associado aos 

paradigmas de produção taylorista/fordista, no qual imperava o modelo de racionalidade 

técnica. Esse paradigma é marcado pela fragmentação das funções, separando os 

pesquisadores e especialistas – que produzem conhecimentos, modelos e programas de ensino 

– dos professores considerados meros consumidores das propostas pedagógicas e simples 

executores de políticas educacionais.  

Concordando com Menezes (2003), nesse aspecto, Ribas (2000, p. 52) coloca que o 

perfil de professor definido por esse modelo é o de um mero técnico executor de tarefas e 

acrescenta: 

 

 

O professor deve atender às normas que lhe facilitaram o processo e utilizar 

materiais (notadamente textos didáticos) que dirijam o trabalho e, assim, 

desenvolver a prática escolar de forma homogênea. Isso implica que o 
professor competente é quem leva à prática as teorias e aplica, de forma 

rigorosa, os princípios de intervenção. Usa o tirocínio para pôr em prática a 

proposta de pesquisadores, especialistas e administradores. Na fase de 

desenvolvimento do tecnicismo, também chamado de trabalho eficientista.  

 

 

Como podemos perceber, a atividade profissional do professor é, sobretudo, 

instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e 

técnicas científicas. Investe-se na formação do professor como um intelectual, os aspectos 

relacionados ao conhecimento pedagógico são desconsiderados. Assim, a competência 

profissional resume-se ao conhecimento da disciplina e ao conhecimento da didática desta.  

Ainda, segundo Ribas (2000, p. 49), para atender às exigências da formação baseada 

no modelo de racionalidade técnica as universidades adotaram um currículo para a formação 

dos profissionais em que: 

 

 

Primeiro estuda-se as ciências consideradas fundamentais ou básicas, depois 

as ciências aplicadas e, ao final, supõe-se que o aluno esteja em condições de 

aplicar os conhecimentos nas atividades da prática. Todos os conhecimentos 

se constituem em uma ordem hierárquica. 

 

 

 



 

 

 

O segundo eixo da formação, apresentado por Meneses (2003), refere-se às novas 

exigências da formação profissional, pautada nas novas formas de produção exigidas pelo 

capitalismo. Esse novo modelo produtivo, baseado na flexibilização e na interação de tarefas, 

provocou transformações significativas no setor empresarial, com repercussão no campo 

educacional. Segundo Castro (2004), esse momento passou a exigir uma reorganização do 

sistema educacional, não só para atender a uma demanda por educação, mas para atender às 

necessidades dos estudantes e ao novo perfil do profissional. 

Nessa perspectiva, esse novo profissional deve desenvolver habilidades que lhe 

permitam elaborar novos conhecimentos, analisar, criar, pensar, organizar estratégias, saber 

transmitir saberes e interagir. Desse modo, aumentam-se as exigências em relação ao trabalho 

do professor, pois se exige, hoje, que, além de saber a matéria que leciona, o professor seja 

facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz e organizador do trabalho em grupo.  

Num mundo em que a rapidez das mudanças se conjuga com o fenômeno da 

globalização e com o intenso processo de produção e divulgação do conhecimento, o 

professor é desafiado a mudar, melhorar e construir novas posturas profissionais, a ser capaz 

de responder às novas demandas educacionais a redimensionar sua prática.  

No que se refere às atuais tendências para a formação dos profissionais da educação, 

percebe-se um descomprometimento com a formação inicial e uma supervalorização de uma 

política de formação continuada em serviço, que ocorre, na maioria das vezes, à distância.  

A ênfase na formação continuada em serviço recai sobre a influência que as 

experiências profissionais exercem na formação docente. Segundo Santos (1998, p. 124) 

“durante o exercício da profissão, o professor vai adquirindo novas competências sobre o seu 

oficio, provenientes da própria prática em que está imerso”.  

Nessa perspectiva, a prática profissional do exercício docente passa a ser entendida 

como o principal elemento, que constitui a formação continuada em serviço, e, esta é 

identificada com todas as formas deliberadas e organizadas de aperfeiçoamento profissional. 

Sejam elas, palestras, seminários, cursos, oficinas ou outras propostas. O objetivo central das 

propostas de formação continuada em serviço permeia a qualificação docente, visando à 

melhoria da sua prática por meio do domínio de conhecimentos e métodos de seu campo de 

trabalho.  

A necessidade de qualificação do profissional docente pode estar articulada às 

seguintes necessidades: superar os problemas ou as lacunas existentes na prática docente e ou 

promover a introdução de um novo repertório de conhecimentos de natureza teórica ou 

prática, decorrentes da produção de novos saberes nas diferentes áreas de conhecimento.  



 

 

 

Tais aspectos justificam a importância da formação realizada no exercício da prática 

profissional, no entanto, essa formação, de um modo geral, acaba sendo realizada sem uma 

sólida base teórica, visando apenas o desenvolvimento de habilidades técnicas. Essa visão 

aligeirada e fragmentada não permite que o futuro profissional seja formado para atuar numa 

perspectiva que o permita compreender as relações sociais que perpassam os saberes 

escolares.  

Outra tendência, que tem marcado as reformas no campo da formação dos professores, 

é o uso da educação à distância. Essa estratégia não é recente, desde a década de sessenta, 

programas pontuais e esporádicos vem sendo utilizados numa tentativa de qualificar os 

professores da rede pública, no entanto, nas últimas décadas, ela vem despontando como 

fundamental nas políticas educacionais.  

Diferentes críticas são feitas à forma como essa formação vem sendo implementada no 

país. Os aspectos mais relevantes dessas críticas realçam o fato de que a política de educação 

à distância, em implantação, se constitui muito mais em programas desarticulados e ações 

fragmentadas, bastante tímidas e, precariamente, instaladas que, em muitos casos, levam a 

situações de desperdício de ordem financeira, humana e material e que não tem contribuído 

para uma sólida formação dos professores e nem para a profissionalização docente. 

Para melhor compreendermos a definição de educação à distância, utilizamos o 

conceito de Redel (1983) apud Belloni, (2003, p. 20). Autora assim coloca:  

 

 

Educação à distância é um modo não contíguo de transmissão entre 

professor e conteúdos do ensino e aprendente e conteúdos da aprendizagem 

– possibilita maior liberdade ao aprendente para satisfazer suas necessidades 

de aprendizagem, seja por modelos tradicionais, não tradicionais, ou pela 

mistura de ambos. 

 

 

Dessa forma, o isolamento prejudica a formação do professor, a situação de 

isolamento a que são submetidos e dificulta a socialização de experiências. No entanto, não 

podemos deixar de reconhecer que, pela sua flexibilidade, possibilita um atendimento em 

massa e torna os custos da formação menos onerosos.  

No contexto das políticas educacionais neoliberais, a educação à distância passou a 

ocupar um lugar central nas estratégias educativas para diminuir os déficits do sistema, 

ampliar o acesso da população à educação, democratizar o ensino e reduzir os gastos nas áreas 

de serviços educacionais tornando-se assim uma das mais importantes ferramentas do sistema 



 

 

 

educacional de divulgação do conhecimento, da informação, da cultura e da capacidade de 

recursos humanos. 

As tendências da formação continuadas da atualidade, implementadas pelo Estado 

brasileiro são analisadas por Ferreira (200, p. 28), que faz a seguinte colocação: 

 

 

Na verdade, a política de formação continuada de professores tem-se tornado 

uma política de descontinuidade, pois, caracterizam-se pelo eterno 
recomeçar em que a história é negada, os saberes são desqualificados, o 

sujeito é assujeitado, porque se concebe a vida como um tempo zero. O 

trabalho não ensina, o sujeito não flui, porque antropomorfiza-se o 
conhecimento e objetiva-se o sujeito. 

 

 

Portanto, é possível perceber, que apesar das exigências da qualificação dos 

professores, as políticas implementadas não têm privilegiado a valorização do professor e nem 

propiciado uma formação capaz de possibilitar-lhes atualizações profundas acerca das 

temáticas educativas, uma formação continuada, capaz de promover um processo constante de 

auto-avaliação e de construção permanente de competências profissionais.  

Discutindo a temática da formação continuada, Candau (2003) identifica que na 

atualidade, se faz necessário destacar três eixos fundamentais, que devem nortear a formação 

docente, buscando adequá-la aos desafios do momento: “a escola como locus de formação 

continuada; a valorização do saber docente e a consideração do ciclo de vida dos professores” 

(CANDAU, 2003).  

O primeiro eixo é onde se evidencia a experiência dos professores. É nesse cotidiano 

que o profissional da educação aprende, desaprende, estrutura novos aprendizados realizam 

descobertas e sistematiza novas posturas na sua práxis. No entanto, não devemos entender 

essa relação de forma simples e espontânea, não basta acreditar que o cotidiano escolar 

favorece elementos para essa formação e, a partir do seu trabalho, o professor está se 

formando continuamente. Esse também é o entendimento de Nóvoa (2001, p. 26), para quem: 

 

 

A formação continuada deve estar articulada com desempenho profissional 

dos professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de 
um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se 

estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de 

conteúdos acadêmico. 
 



 

 

 

Para tanto, é importante que o cotidiano escolar seja um espaço significativo de 

formação profissional, a prática pedagógica precisa ser reflexiva, no sentido de identificar 

problemas e resolvê-los e, além disso, ser uma prática coletiva, construída por todo corpo 

docente que compõe uma determinada escola. 

Para Candau (1999), a escola se constitui como lócus de formação continuada quando 

realiza a promoção de experiências internas de formação articuladas com o cotidiano escolar, 

sem deslocar os professores para outros espaços formativos, o que implica na criação de 

tempo dentro das instituições escolares a fim de favorecerem à construção de processos 

coletivos de reflexão e intervenção na prática pedagógica por meio da realização de reuniões 

pedagógicas, da construção coletiva do projeto da escola, no qual deve estar incluido 

programas de formação continuada.  

O segundo eixo das atuais tendências de formação continuada, destacado por Candau, 

(2003) diz respeito à valorização do saber docente. Os saberes dos professores, sua natureza 

se originam a partir das relações que estes profissionais estabelecem entre os saberes 

construídos no cotidiano escolar e as ciências da educação. Corroborando com essas idéias, 

Costa (2001, p.41) acrescenta: 

 

 

Esses saberes são incorporados à vivência individual e coletiva e se 
traduzem em habilidades de saber fazer e saber ser. São conhecimentos que 

surgem da experiência e são por ela validados. É importante destacar que é 

através desses conhecimentos experienciados que os professores julgam a 

formação individual, atribuem valores aos planos e reformas implementados 
e definem determinados modelos de excelência profissional. 

 

 

Os conhecimentos, adquiridos na experiência, devem alicerçar a formação continuada 

dos professores, numa perspectiva de reflexão na prática e sobre a prática, levando em 

consideração os conhecimentos de que os professores são portadores.  

O terceiro eixo articulador das tendências atuais de formação continuada centra-se na 

consideração do ciclo de vida dos docentes
17

. De acordo com Candau (1999), essa é uma 

visão abrangente e unitária que busca superar a dicotomia teoria – prática do modelo clássico.  

                                                        
17 Essa é uma temática recente no meio acadêmico, vem abrindo uma interessante linha de pesquisa que visa 

aproximar as etapas do ciclo profissional de professores, conhecida na psicologia como ciclo de vida do adulto 

com o desenvolvimento e empenho profissional (COSTA, 2001, p. 9). 

 



 

 

 

Estudos, realizados por Hubermann (1992) sobre o ciclo de vida dos professores, 

contribuíram, significativamente, para aprofundar o sentido da docência enquanto “carreira” 

profissional. De acordo com esse autor: 

 

 

Esse conceito apresenta algumas vantagens: “em primeiro lugar, permite 
comparar pessoas no exercício de diferentes profissões. Depois, é mais 

focalizado que o estudo de "vida" de uma série de indivíduos. Por outro lado, 

e isso é importante, comporta uma abordagem ao mesmo tempo psicológica 
e sociológica. Trata-se, com efeito, de estudar o percurso de uma pessoa em 

uma organização (ou numa série de organizações) e de compreender como as 

características dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao 

mesmo tempo, influenciadas por ela”(Hubermann, 1992 apud Costa 

2001, p. 43). 

 

 

Esses estudos nos remetem à necessidade de compreendermos os professores e seus 

problemas a partir dos diferentes momentos de sua profissão. Segundo Costa (2001), 

Hubermann correlacionou os estudos clássicos do ciclo da vida individual da Psicologia com 

os estudos de um grupo específico de professores, identificando estágios durante a carreira 

docente.  

Nesse processo de conhecimento, o autor passou pela subjetividade do professor, 

procurando conhecer a imagem que as pessoas têm de si como professores ativos nos 

diferentes momentos de sua carreira; o nível de competência; bem como, procura estabelecer 

o diferencial entre os professores que chegam ao fim da carreira com sofrimentos e aqueles 

que a finalizam com tranquilidade (COSTA, 2001). 

Nesse percurso, o autor conseguiu evidenciar cinco etapas básicas, que podem definir 

o sentido da docência como carreira profissional com repercussão na formação: a entrada na 

carreira, tempo de sobrevivência e descobertas; a fase de estabilização, etapa de identificação 

profissional; a fase de diversificação, momento de buscas plurais e experimentações; a etapa 

de distância afetiva, lugar de serenidade e lamentação e, finalmente, o momento de 

desinvestimento, próprio do final de carreira profissional.  

Essa é uma tendência nova e que, no entender de Candau (2003), embora tenham sua 

validade e pertinência, ainda se verifica lacunas nas dimensões micros-sociais, macro-sociais, 

psicopedagógicas e político-ideológicas, necessitando, por isso, um maior aprofundamento.  

Ao analisar as diferentes tendências no campo da formação continuada, podemos 

evidenciar que esse é um campo complexo e multifacetado e que sofre interferências de vários 



 

 

 

fatores, entre eles, os políticos, os sociais e os econômicos. No atual contexto, é possível 

concluir que as atuais tendências para a formação continuada de professores estão articuladas 

à reforma educacional e estão centradas na ótica da formação em massa, em serviço e à 

distância, são modelos que fragmentam a formação de professores e não caminham na lógica 

da profissionalização docente.  

 

 

3.1 As diferentes concepções de formação continuada 

 

 

A falta de uma política, consistente de valorização do magistério, tem levado essa 

carreira a uma deterioração progressiva. Constata-se, cada vez mais, a falta de motivação e o 

despreparo desses profissionais para promover uma educação de boa qualidade que consiga 

romper os baixos índices de produtividade do sistema educacional.  

Em 1993, o Plano Decenal de Educação para Todos evidenciava que, embora tivesse 

crescido o número de professores habilitados para o ensino, verificava-se ainda um 

comprometimento da qualidade de seu desempenho em decorrência, tanto do esgotamento dos 

sistemas de formação inicial e da escassez de formação contínua dos educadores, quanto da 

precariedade das práticas de seleção, de admissão, de lotação e, fundamentalmente, da política 

salarial da carreira.   

A defesa dos documentos oficiais é que a formação continuada deveria ser uma 

prioridade, tanto para suprir as lacunas de uma formação inicial deficitária, quanto para 

disseminar, entre os professores, conteúdos e conhecimentos capazes de assumir a tarefa de 

revitalizar a prática pedagógica. Esses entendimentos sobre o conceito de formação 

continuada têm gerado, ao longo dos anos, uma discussão entre educadores que discordam do 

entendimento restrito adotado nos documentos oficiais do que seja formação continuada. 

No intuito de conferir clareza ao conceito de formação contínua dos professores, 

Jackson (1971) apud Rodrigues e Esteves (1993, p. 49-50) aponta duas perspectivas, 

consideradas por eles como contrastantes:  

a) a perspectiva do déficit ou deficiência tem como premissa que a formação do 

professor é obsoleta ou ineficiente. Os adeptos desse paradigma filiam-se normalmente às 

correntes comportamentalistas e sua finalidade é dotar os professores com práticas 

específicas. Segundo o autor, o caráter obsoleto da formação deve-se à: formação inicial 

limitada; falta de atualização do domínio científico e disciplinar e ignorância acerca das 



 

 

 

novidades do domínio educacional; 

b) a perspectiva do crescimento entende o trabalho do professor como uma atividade 

complexa, multifacetada e visa não o reparar de uma inadequação pessoal do professor, mas a 

procura de uma maior realização do praticante desse ofício. Assume ainda, que não há uma 

única forma de ser um bom professor. A experiência do ensino é valorizada acima dos 

conhecimentos exteriores sobre essa atividade. Considera-se, contudo, que a experiência não é 

suficiente para estimular o crescimento do professor. Para isso é necessário tempo e 

instrumento adequado. 

Analisando essas abordagens e remetendo-as à realidade brasileira, Castro (2001) 

conclui que as diversas formas de capacitação, executadas pelos sistemas educacionais, 

baseiam-se na perspectiva do déficit, significando que são utilizadas para suprir falhas e 

deficiências da formação inicial, caracterizando o seu caráter forçado e aleatório dos 

conteúdos que não tomam como base as necessidades e expectativas reais dos professores. 

Reconhecendo o fator humano como fundamental no sucesso escolar, as agências 

formadoras e contratantes têm lançado mão de diversas estratégias de formação em serviço, 

como forma de procurar suprir as deficiências da formação inicial; formação esta que não tem 

se preocupado com a preparação de professores, para que possam acompanhar a evolução das 

sociedades modernas, as quais tem-se apresentado essencialmente ativas, diante das mudanças 

condicionadas pelo próprio progresso que constroem ou se propõem a construir. 

Diferente das concepções defendidas pelos órgãos oficiais, responsáveis pela política 

de formação no país, os educadores realizaram inúmeras discussões com a preocupação de 

traçar diretrizes para uma orientação política, sistemática e eficaz de formação de professores.  

Esses movimentos começaram se articulando a partir da década de 1980, com a 

instalação, durante a I Conferência Brasileira de Educação, do Comitê Nacional Pró-

Formação do Educador, criado em face da necessidade de mobilização de professores e 

alunos em torno da reformulação do Curso de Pedagogia, então colocado em debate nacional. 

Tais movimentos propugnavam um educador com “uma visão de homem historicamente 

situado, comprometido com a realidade de seu tempo e com o projeto de sociedade 

democrática”.  

Esse Movimento, ao assumir a natureza de Comissão Nacional de Reformulação dos 

Cursos de Formação do Educador (CONARCFE), transforma-se, a partir de 1990, em uma 

associação profissional, denominada Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE) e passou a reconhecer que a atuação docente requer não somente 

formação específica, mas que a dimensão profissional pressupõe também a definição de 



 

 

 

patamares mínimos de acompanhamento, controle, avaliação de desempenho na tarefa de 

ensino às novas gerações.  

Nessa perspectiva, a ANFOPE deixa claro a importância de uma formação teórica de 

qualidade para o educador. Os resultados da luta desses educadores, em prol da melhoria da 

formação de professores, representaram avanços à medida que foram propostos aos 

definidores de políticas um conjunto de elementos que deverão integrar uma política global 

para a formação de educadores no Brasil. 

Os documentos, elaborados no âmbito da ANFOPE, podem ser considerados um 

marco do surgimento da docência como profissão, defendem a tese de que uma profissão se 

desenvolve ou emerge relacionada a uma determinada estrutura social, sendo reconhecida 

quando a ela se vinculam formas de controle, respeitada a autonomia que lhe é inerente. De 

acordo com Freitas (1999), em consonância com as diretrizes propostas pela ANFOPE, a 

elaboração de uma política global para o profissional da educação, deve ser considerada a 

partir dos seguintes aspectos: 

a) uma formação intensiva de qualidade - que deve ter como eixos centrais o currículo centrado 

no trabalho e na pesquisa, e a qualidade teórica do profissional, que não deve ser abandonada 

em detrimento da prática. Esses dois eixos devem ter a direção política que privilegie o 

compromisso social e a democratização da escola; a ação curricular de forma coletiva e 

interdisciplinar; e, por último, a avaliação que deve ser institucional;  

b) formação continuada - defendida como a continuidade da formação básica do profissional e 

realizada, considerando os aspectos da própria atuação profissional, como aprimoramento 

constante (político e técnico) e da sua relevância para alterar a concepção curricular das 

agências formadoras;  

c) salários dignos - que possibilitem aos professores “melhores condições de vida”.  

Tais aspectos, em virtude da sua complexidade, não podem ser resolvidos, apenas, no 

nível das agências formadoras. Suas questões passam por uma transformação global de toda a 

legislação que regulamenta a formação e atuação deste profissional, com o objetivo de garantir a 

formação de qualidade e valorização profissional.  

No entendimento de Porto (2000), as concepções de formação diferem em pressupostos 

filosóficos e epistemológicos e podem ser identificadas como tradicional, comportamentalista e 

tecnicista, quando definem os cursos e/ou programa a partir da lógica da racionalidade técnica.  

Por outro lado, podem ser entendidas como dialética, reflexiva, crítica, investigativa, 

quando se organizam a partir de contextos educativos e das necessidades dos alunos. Esses 

paradigmas não se excluem, totalmente, no processo de formação inicial e contínua dos 



 

 

 

professores, mas as diferentes formas de perceber a formação têm definido práticas 

diversificadas para a formação continuada dos professores, contribuindo ou deixando de 

contribuir com a formação de um profissional comprometido com o seu fazer pedagógico. 

 

 

3.1.1 Concepções Tradicionais de Formação Continuada 

 

 

A temática da formação continuada de professores é um assunto atual, em virtude das 

reformas educacionais que vem sendo implementadas em todos os níveis da educação, 

exigindo, assim, um processo de formação contínua para todos os educadores brasileiros, cujo 

objetivo, mais imediato, é dar respostas às exigências da sociedade do conhecimento, 

estabelecendo uma nova relação pedagógica entre professores e alunos. 

Partindo do pressuposto que a formação inicial não é suficiente e que os professores 

não foram preparados para os novos desafios no campo pedagógico, a formação continuada 

passou a constituir-se numa alternativa viável para atender às reformas do sistema 

educacional, contribuindo de maneira significativa para o êxito das novas práticas educativa,  

funcionando como um suporte permanente do fazer pedagógico e como um espaço de 

fortalecimento do profissional da educação. 

Diversas são as formas de conceber o processo de formação continuada de 

professores. Ao longo da sua evolução, ela vem sendo marcada por diferentes nomenclaturas, 

termos como reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente, 

tem sido utilizados para definir a formação continuada. Tais nomenclaturas trazem em si um 

conjunto de princípios e concepções que se materializam nas práticas formativas, 

incorporadas pelos sistemas de formação continuada de professores no Brasil.  

Marin (1995) faz uma discussão sobre os diversos conceitos utilizados para designar a 

formação continuada de professores. Para a autora, o termo reciclagem vem sendo utilizado 

desde a década de 1980, de forma incorreta ao definir o processo de formação continuada de 

qualquer profissional. Uma vez que é, logicamente, utilizada nas propagandas de empresas e 

na mídia como expressão para caracterizar processos de modificações de objetos e materiais 

como: papéis, garrafas e copos reaproveitados para outras finalidades. 

O processo de modificação obtido através da reciclagem implica em alterações 

radicais de objetos e matérias que, segundo Marin (1995), são incompatíveis com a idéia de 

atualização pedagógica, cultural, para a obtenção de melhores resultados. Nesse sentido, o 



 

 

 

conceito de reciclagem não se aplica na perspectiva dos profissionais da educação, segundo a 

autora: 

 

 

Jamais poderá ser utilizado para pessoas, sobretudo para profissionais, os 

quais não podem, e não devem, fazer “tábula rasa” dos seus saberes. Além 

do mais, por mais problemática que se apresente a situação profissional em 
questão, a obtenção de melhores resultados não depende só de atualização, 

mas de outros fatores (MARIN, 1995, p. 14). 

 

 

Em sintonia com essas idéias, Meneses (2003) acrescenta que o uso dessa 

terminologia acaba, no contexto atual, por permitir a implantação e realização de cursos 

rápidos e descontextualizados, palestras e encontros esporádicos que absorvem reduzidas 

abordagens do universo educacional de forma superficial, desconsiderando os saberes dos 

educadores. 

Outro termo, que vem sendo considerado nos cursos de formação continuada de 

professores, diz respeito à palavra treinamento. Esse termo é definido como sinônimo de 

tornar destro, apto, capaz de determinado trabalho que se deve concluir num prazo 

estabelecido e também pode ser utilizado com o sentido de aquisição de habilidades através 

de atividades ou tarefas repetitivas.  

Para Lima (2002), o verbo treinar também pode significar a aquisição de certos 

automatismos que podem ser adquiridos tanto por indivíduos quanto por animais. No caso dos 

indivíduos, são adquiridos através de atividades como digitar, andar de bicicleta, dirigir um 

automóvel, já no caso dos animais são adquiridos por meio de atividades automáticas 

condicionadas através de reflexos estimulados, portanto, segundo a autora, só tem sentido 

utilizar o conceito de treinamento para indicar a formação do professor em uma perspectiva 

limitada, na qual ao professor é atribuída a tarefa de fazer e não de pensar, impondo-se 

modelos, receitas e técnicas do fazer pedagógico.  

Essa tendência é respaldada na teoria behaviorista e tem sido bastante utilizada pelas 

instituições de formação docente, encontrando-se, cada vez mais, presente em suas práticas 

pedagógicas. Apesar das críticas feitas ao modelo, Marin (1995) justifica que as mesmas 

podem ser utilizadas em casos específicos como: a educação continuada de profissionais da 

área de Educação Física, que requer um treinamento capaz de possibilitar a aquisição de 

destrezas musculares ao ensinar e aprender novas técnicas de uma modalidade esportiva. 

Portanto, cabe às agências pedagógicas identificar o momento mais adequado para a sua 



 

 

 

utilização. 

A formação continuada também tem sido designada por meio do termo 

aperfeiçoamento, que significa ato ou efeito de aperfeiçoa-se. O verbo aperfeiçoar apresenta-

se com os seguintes significados: tornar mais perfeito, acabar com perfeição, concluir com 

esmero, perfazer ou completar, adquirir maior grau de instrução ou aptidão (MARIN, 1995). 

Nesse sentido, no que se refere às práticas educativas não é possível pensá-las, em 

termos de ações, no sentido de completar uma pessoa, uma vez que a capacidade intelectual 

do indivíduo é construída socialmente através de interações com seus pais e com seu meio 

ambiente. De acordo com Marin (1995, p. 16):  

 

 

A perfeição na atividade educativa significa não ter falhas, e desde há muitos 

anos temos clara a ideia de que, em educação, é preciso conviver com a 
concepção de tentativa, tendo implícita a possibilidade de totais acertos, mas 

também de grandes fracassos, justamente pelo grande número de fatores 

intervenientes, também nos processos de formação continuada. 

 

 

Sendo assim, os professores precisam estar cientes de suas limitações e das limitações 

presentes no seu fazer pedagógico que é, sem dúvida, marcado por uma série de ensaios e 

tentativas de acertos e erros. Portanto, o processo educativo não deve ser pensado em termo 

de aperfeiçoamento, no sentido de corrigir “defeitos” e deixar alguns saberes, ações ou 

pensamentos indesejáveis para adquirir outros mais relevantes e necessários. 

O termo capacitação também tem sido usado para designar a formação continuada. 

Marin (1995), utilizando uma definição do dicionário LUFT, identifica dois sentidos para o 

termo capacitação: a) tornar-se capaz, habilitar-se; e b) convencer-se, persuadir-se.  

Segundo a autora, o primeiro sentido, parece ser compatível com a ideia de formação 

continuada, uma vez que aceitamos a noção de que para exercer a função de educador é 

preciso que as pessoas se tornem capazes de adquirir as condições de desempenho próprias à 

profissão, sem contar com o rompimento deste com antigas práticas pedagógicas. Já no que se 

refere a segunda opção, a atuação do professor deve caminhar exatamente no sentido oposto 

ao do convencimento ou persuasão, portanto essa opção não se justifica no processo 

formativo. 

Nesse sentido, concordamos com a autora. Entendemos que o processo formativo deve 

ser uma construção baseada no diálogo, na negociação. Os profissionais da educação não 

podem, e, não devem ser persuadidos ou convencidos por ideias, eles devem ser sujeitos de 



 

 

 

sua formação.  

Nessa perspectiva, as propostas de formação continuada ou os “pacotes educacionais”, 

que trazem em sua concepção os termos acima, colocam a formação teórica do professor na 

dependência dos problemas práticos sem, na maioria das vezes, refletir criticamente acerca 

das mudanças exigidas em relação ao seu novo perfil.  

De acordo com Candau (1999), os termos elencados acima são identificados como 

integrantes da perspectiva “clássica”. Essa perspectiva enfatiza a presença dos professores nos 

espaços, tradicionalmente, considerados como o locus de produção do conhecimento, quais 

sejam: as universidades, onde os docentes fazem cursos de diversos níveis, os cursos 

oferecidos pelas Secretarias de Educação ou ainda em simpósios, congressos e ou encontros.  

O que caracteriza todos esses espaços de formação, de acordo com Candau (1999), é a 

ênfase posta na possibilidade dos professores serem reciclados, ou seja, no sentido de 

atualizar a formação recebida. Nesse sentido, há uma deturpação do sentido de formação 

continuada, pois a mesma não é entendida como uma continuação da formação inicial, mas 

como um mecanismo de substituição ou complementação da mesma, consistindo apenas em 

um processo de atualização científica, didática ou pedagógica. 

Segundo Candau (1999), esse modelo clássico, que tem sido praticado nos sistemas 

educacionais para a formação continuada dos professores, tem sido o mais promovido e, 

portanto o mais aceito. Para a autora, o modelo clássico de formação continuada vem sendo 

implementado por meio de quatro modalidades que se apresentam:  

 na forma de convênios realizados entre as universidades e as secretarias estaduais e 

municipais, destinados à formação de professores em exercício; 

 na forma de cursos de especialização também celebrados através de convênios entre as 

universidades e as secretarias estaduais e municipais, visando à melhoria da qualidade 

do ensino; 

 na forma de cursos promovidos pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais 

de caráter presencial ou à distância; 

 na forma de ações de apoio às escolas, que incluem componentes da formação 

continuada de professores em exercício. 

Esses modelos clássicos são denominados por Demailly apud Lima (2002) como 

modelos de formação continuada de professores na forma universitária, escolar, contratual e 

interativo-reflexiva e explica: a) a forma universitária tem como finalidade a transmissão do 

saber e da teoria; b) a forma escolar possui um caráter institucional, organizado e executado 



 

 

 

por um poder legítimo (Nação, Estado, Igreja); c) a forma contratual tem como característica 

marcante a negociação entre os diferentes parceiros; d) a forma interativo - reflexiva encontra-

se presente nas iniciativas de formação voltadas para a resolução de problemas reais, no 

contexto de trabalho. 

As classificações, apresentadas pelos diferentes autores, apresentam uma característica 

comum, organizam-se dentro da lógica da racionalidade técnica, na qual os programas, 

procedimentos e recursos são elaborados previamente e utilizados em ações de formação 

continuada para diferentes grupos de professores. Para Macêdo (2006), esses modelos de 

formação em curto prazo podem ser mais eficientes, no entanto, são os modelos 

construtivistas que podem contribuir de maneira mais significativa para que haja mudanças na 

atuação pedagógica dos professores.  

 

 

3.1.2. Formação continuada: a ênfase no modelo interativo – reflexivo 

 

 

Com as mudanças ocorridas em nível mundial, inicia-se um amplo processo de 

discussão acerca do novo perfil do trabalhador. O elevado grau de desenvolvimento 

tecnológico, o intenso processo de produção e divulgação do conhecimento passa a exigir, dos 

profissionais das diversas áreas e especialmente do profissional docente, novas formas de agir 

diante das transformações sofridas por nossa sociedade.  

Na atualidade, o discurso da formação continuada traz a noção de que não basta 

dominar os conteúdos a serem trabalhados, faz-se necessário que o professor saiba refletir 

sobre sua prática, atuando como mediador e facilitador da aprendizagem dos seus alunos. O 

professor deve ser capaz de transpor conhecimentos para situações educativas, ajudando seus 

alunos a interagirem e a construírem seu próprio conhecimento.  

O trabalho do professor não deve privilegiar apenas o saber escolar, ou seja, ele deve 

ter como ponto de partida o meio sociocultural do aluno e, a partir dele, formular estratégias 

que permitam ampliar as experiências do seu cotidiano. O que se propõe atualmente como 

exigência, nos debates educacionais, para o trabalho do professor, é que o mesmo deve 

possibilitar aos alunos a realização de aprendizagens que o permitam refletirem sobre a sua 

própria realidade.   

Em função dessas exigências, o modelo interativo-reflexivo vem sendo considerado 

pelos diferentes autores Nóvoa: (1991; 1995); Porto, (2000); Libâneo, (2002); Santos, (2002) 



 

 

 

como uma das tendências mais adequada para a formação continuada dos professores, uma 

vez que as propostas de formação, centradas na solução de problemas derivados da prática, 

são as que preparam melhor o docente para o enfrentamento de situações futuras.  

O modelo de formação reflexiva inclui propostas, que se organizam em torno da 

resolução de problemas reais do cotidiano do professor. De acordo com Libâneo (2002, p. 

85): 

 

 

Trata-se de um conceito que perpassa não apenas a formação, mas o 

currículo, o ensino, a metodologia de docência. A ideia é de que o professor 

possa “pensar” sua prática (...). Tal capacidade implicaria por parte do 
professor uma intencionalidade e uma reflexão sobre seu trabalho. 

 

 

Esse movimento de reflexão sobre a prática, a que se refere o autor, permite ao 

professor desempenhar um papel ativo na formulação dos objetivos e meios de trabalho, bem 

como elaborar teorias de aprendizagem para facilitar aquisição de conhecimentos por seu 

aluno.  

O conceito de professor reflexivo surgiu no contexto da década de 1990 e dentre os 

seus principais defensores estão (SCHÖN, 1995; 2000; ZEICHNER, 1993). No entanto, suas 

origens remontam ao pensamento e à filosofia de John Dewey (1967), que defende a ideia do 

aprender fazendo, aprender através da experiência. Dewey (1967) faz uma diferenciação entre 

os atos de rotina e atos reflexivos, e, foi o seu conceito de reflexão que serviu como pano de 

fundo para os estudos de Schön (1995; 2000) e posteriormente de Zeichner (1993).  

Para Dewey (1967) o ato de rotina é guiado pelo impulso, tradição e autoridade e os 

atos não empreendem ruptura. A ação reflexiva é uma maneira de ponderar e responder os 

problemas, é uma maneira de ser do professor. A ação reflexiva também é um processo que 

implica mais do que a busca de soluções lógicas e racionais para os problemas. A reflexão 

implica intuição, emoção e paixão; não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa 

ser empacotado e ensinado aos professores, como alguns tentaram fazer. 

De acordo com Pimenta (2002), na atualidade, foi Donald Schön, em meados de 1983, 

quem propôs uma formação profissional baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na 

valorização da prática profissional, como momento de construção de conhecimento, por meio 

da reflexão, análise e problematização desta, do reconhecimento do conhecimento tácito 

presente nas soluções dos problemas que os profissionais encontram no seu dia-a-dia. 



 

 

 

Essa tendência considera a escola como local apropriado para a formação, seja ela 

instituição formadora ou local no qual o professor exerce sua prática. A escola é 

compreendida como laboratório de investigação, uma vez que é nela que ocorrem momentos 

interdependentes e intercomunicantes de um mesmo processo renovador da prática 

pedagógica, assim, o professor reflexivo será um investigador na sua sala de aula, na qual 

formula estratégias e reconstrói sua ação pedagógica. 

De acordo com Schön (1995), o pensamento reflexivo constitui-se baseado em três 

conceitos: o conhecimento na ação (saber implícito que permite ao professor agir), a reflexão 

na ação (pausa na ação para reorganizar a prática), a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação 

(sistematização teórica das ações, podendo gerar mudanças na prática futura.  

Explicando melhor esses três conceitos Schön (1995) diz que o conhecimento na ação 

é o componente inteligente que orienta toda a atividade humana, manifesta-se no saber fazer. 

Em toda ação inteligente existe um tipo de conhecimento que pode ser fruto da experiência e 

da reflexão passada. Toda ação competente, espontânea ou improvisada, revela um 

conhecimento, normalmente, superior à verbalização que se pode fazer do mesmo. 

O conhecimento tácito, presente na ação, configura-se como um hábito. Todavia, tal 

conhecimento não é suficiente para enfrentar situações novas ou imprevistas. Para resolver 

tais problemas, os professores usam a reflexão na ação e criam novos caminhos capazes de 

solucioná-los.  

Analisando essas ideias Gómez (2000) faz a seguinte colocação, é o conhecimento de 

primeira ordem que orienta toda a atividade prática que se superpõe um conhecimento de 

segunda ordem, assim se estabelece um processo de diálogo com a situação problemática e 

uma interação particular que supõe a intervenção.  

Ainda para Schön (1995), as experiências acumuladas, por sua vez, constituem um 

repertório de ações práticas, sempre evocadas em situações semelhantes. Mas ao deparar-se 

com situações cujo repertório criado é insuficiente para resolvê-las, porque exigem maior 

compreensão e explicações mais profundas, quanto ao contexto, à origem ou à aquisição de 

teorias que as justifiquem, o professor se vê impulsionado a procurar novas alternativas e, 

num movimento mais ousado, o professor faz uma reflexão sobre a ação e sobre a reflexão 

na ação. 

Para Gómez (2000), esses três processos propostos por Schön compõem o pensamento 

prático do profissional, que se defronta com as “situações divergentes” da prática. Nenhum 

desses processos pode ser considerado independente, nem naturalmente, suficiente para 

explicar uma intervenção eficaz. Pelo contrário, se exigem e se completam entre si para 



 

 

 

garantir uma intervenção prática racional. 

A formação reflexiva consiste num processo de reconstrução da própria experiência 

profissional e pessoal dos professores à medida que estes analisam, criticamente, a sua ação 

pedagógica e inclui tanto o domínio teórico do conhecimento profissional quanto a 

capacidade de saber mobilizá-los. 

Embora a proposta de professor reflexivo de Schön tenha trazido contribuições 

significativas para o campo da formação de professores, a mesma vem sofrendo uma série de 

críticas em seus diferentes aspectos. A principal crítica feita a Schön refere-se aos 

fundamentos pragmáticos de sua proposta, uma vez que ela apresenta um certo tecnicismo na 

formação de professores, que, contraditoriamente, impõe uma razão técnica e um modelo 

epistemológico de conhecimento prático ao atribuir menor importância ao papel da teoria para 

a formação dos professores e interpretação da realidade (GHEDIN, 2002, p. 131). 

Apesar da defesa do professor reflexivo vir permeando os documentos oficiais, esse 

modelo de formação não deve ser considerado como uma fórmula mágica capaz de resolver 

os desafios e os problemas encontrados. Na prática é preciso reconhecer, antes de tudo, que 

formar um professor reflexivo implica reconhecer a presença efetiva de um intelectual, 

constantemente obrigado a se autoformar. Nesse sentido, a formação não se conclui, Segundo 

Porto (2000, p.14): 

 

 

[...] cada momento abre possibilidades para novos momentos de formação, 

assumindo um caráter de recomeço/renovação/inovação da realidade pessoal 

e profissional, tornando-se a prática, então, a mediadora da produção do 
conhecimento ancorado/mobilizado na experiência de vida do professor e em 

sua identidade, construindo-se, a partir desse entendimento, uma prática 

interativa e dialógica entre o individual e o coletivo. 

 

 

Analisando a citação de Porto (2000), podemos dizer que não há formação ou prática 

definitiva, o que existe é um processo de criação constante e infindável, que deve ser refletido 

e reavaliado, dentro de uma concepção dialética do conhecimento, na qual o saber cede lugar 

ao saber fazer reflexivo entendido como autoformação.  

Para Alarcão (2003), o paradigma do professor reflexivo pode ser melhor 

compreendido se o transportarmos do nível da formação dos professores, individualmente, 

para o nível de formação, situado no coletivo dos professores no contexto da escola, na qual 

cada um atua.  



 

 

 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica passa a ser concebida a partir de duas 

dimensões indispensáveis: a primeira relacionada ao processo educativo que acontece no 

interior da escola e a segunda evidencia-se na prática social, relacionada à formação do 

homem em suas relações político-culturais.  

Nesse sentido, cabe às instituições encarregadas da formação profissional dos 

professores tornarem essa reflexividade coletiva possível, materializando-a por meio de 

programas de formação pensados e organizados para estimular os professores a interrogarem 

sobre as suas dúvidas e incertezas, confirmar ou refutar suas proposições, e não para “pensar 

pelos professores”. Assim nos diz Freitas (2005, p.21): 

 

 

[...] os programas de formação continuados deveriam ser considerados como 

estratégia ativa de desenvolvimento, tanto da “imaginação pedagógica” 
quanto da consciência auto-reflexiva social e crítica dos professores. Os 

conceitos de reflexão e de “ensino reflexivo” são apontados como eixo 

fundamental da formação. A intenção, nesse caso, é construir uma 

“epistemologia da prática”, centrada no saber e na “reflexão” produzida pelo 
professor ao se defrontar com situações de incerteza e conflito vividas, 

cotidianamente, por meio da análise de sua própria prática [...]. 

 

 

Trata-se de programas de formação, que buscaram criar condições adequadas para que 

os professores possam lidar com os processos teóricos metodológicos da formação 

continuada, uma vez que, esta é concebida como elemento vital na organização de situações 

didáticas, que possibilitem uma relação com a construção das competências profissionais.  

Nessa perspectiva, abandona-se o conceito de formação docente como processo de 

atualização, concebido por meio da aquisição de conhecimentos científicos, didáticos e 

psicopedagógicos descontextualizado da prática educativa do professor, para se adotar um 

conceito de formação voltado para a construção teórica sobre a prática fundamentada, numa 

reflexão crítica da realidade. 

Com o intuito de apresentar uma solução para a ênfase no praticismo apresentada na 

teoria do professor reflexivo, Vásquez (1977) apud Ghedin (2002) propõe uma mudança da 

epistemologia da prática para a epistemologia da práxis, uma vez que esta se configura em um 

movimento operacionalizado, o qual implica na inseparabilidade entre teoria e prática.  

A teoria exerce um papel muito importante na prática dos professores, pois é a partir 

da teoria que estes se tornam capazes de analisar, compreender e criticar os contextos 

históricos, sociais e culturais em que se dá sua atividade docente, podendo, assim, intervir e 



 

 

 

transformá-los. 

Dessa maneira, o professor reflexivo não é somente aquele que sabe refletir sobre sua 

prática no momento em que ela acontece, que é capaz de definir estratégias de ação para 

mobilizar os diferentes conhecimentos na busca da solução dos problemas existentes em sua 

atividade educativa, mas também, aquele que considera que suas atividades ultrapassam a sala 

de aula e contempla na sua prática aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais situados 

no contexto mais amplo da sociedade.  

O posicionamento crítico do professor frente a esse contexto, permeado por 

contradições e negações, propiciará ao mesmo desenvolver estratégias de ensino e 

aprendizagem que permitam aos alunos perceberem seu potencial de transformação, no 

sentido de se tornarem sujeitos politicamente mais ativos e conscientes de sua condição 

social. 

 

 

3.1.3 A Autoformação: a nova exigência para os profissionais da educação  

 

 

No mundo em constantes mudanças, provocadas pelo processo de globalização e pelo 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da informação, as demandas do processo 

formativo passam a ocupar um lugar de destaque como forma de adequar os perfis dos 

profissionais às novas exigências do processo de trabalho. Nesse cenário, o discurso da 

autoformação aparece como uma necessidade das sociedades contemporâneas. Segundo 

Estrela (2003) a autoformação pode-se dar em duas dimensões: a) na perspectiva da formação 

permanente; e b) na procura do desenvolvimento pessoal e profissional. 

Na perspectiva da formação permanente, vamos encontrar as principais diretrizes nos 

documentos elaborados no âmbito da UNESCO, principalmente no Relatório Jacques Delors, 

elaborado em 1993. Nesse documento, há o seguinte entendimento sobre a formação 

permanente: 

 

[...] uma educação permanente, realmente dirigida às necessidades das 

sociedades modernas não pode continuar a definir-se em relação a um 

período particular da vida-educação de adultos, por oposição à dos jovens, 

por exemplo - ou a uma finalidade demasiado circunscrita - formação 
profissional, distinta da formação geral. Doravante temos que aprender ao 

longo da vida e uns saberes penetram e enriquecem os outros [...] 

(RELATÓRIO DELORS, 2003, p. 103-104). 



 

 

 

Nessa perspectiva, o termo Formação Permanente apresenta-se como a educação 

concebida ao longo da vida em contínuo desenvolvimento. Esse termo, de um modo geral, 

encontra-se voltado para uma concepção de educação provedora de mudanças no interior da 

escola, não apenas para a aquisição de novos conhecimentos, mas também à transformação 

dos sujeitos e das suas práticas, ou seja, o processo de reflexão contínua e permanente do 

professor é uma forma de avaliar o próprio trabalho desenvolvido na sala de aula, a fim de 

perceber as implicações da prática pedagógica na sua própria formação, bem como perceber a 

importância dessa prática na vida dos alunos. 

Essa concepção de formação; que acompanha o indivíduo ao longo da vida, levando 

em consideração os conhecimentos adquiridos antes da formação inicial e por toda a carreira 

profissional; é definida pelo relatório Jacques Delors como uma construção contínua da 

pessoa humana, do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir 

e agir e deve levar a pessoa a: 

 

 

[...] tomar consciência de si própria e do meio que a envolve e a 

desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na 
comunidade. O saber, o saber fazer, o saber viver juntos e o saber ser 

constituem quatro aspectos, intimamente ligados, de uma mesma realidade. 

Experiência vivida no quotidiano, e assinalada por momentos de intenso 

esforço de compreensão de dados e de fatos complexos, a educação ao longo 
de toda a vida é o produto de uma dialética com várias dimensões [...] 

(RELATÓRIO DELORS, 2003, p. 106-107). 

 

 

Tal tipo de formação exige dos professores da Educação Básica uma constante 

atualização que somada à transitoriedade do conhecimento e a sua constante evolução exigem 

dos docentes uma qualificação cada vez mais elevada, tornando as necessidades educacionais 

cada vez maiores, e, por esse motivo, a formação continuada numa exigência. 

A noção de educação permanente, no entanto, segundo Taddei (1999), não pode ser 

considerada um fenômeno característico das sociedades modernas. De acordo com esse autor: 

 

 

Há séculos a evolução do trabalho e o progresso das técnicas exigiu por parte 

dos trabalhadores uma contínua adaptação, a qual encontrou uma resposta, 
em forma parcial, na formação. Esta última, como duplo processo de 

profissionalização e socialização, propõe, constantemente, o problema da 

relação entre a identificação e a aquisição de competências, sua aplicação 

nas atividades profissionais e coletivas e seu reconhecimento social. A 



 

 

 

história da formação está, pois, ligada ao trabalho e, no modo capitalista de 

produção, às conflitivas relações entre capital e trabalho (TADDEI, 1999, p. 

381). 

 

 

O processo de atualização, conforme podemos perceber a partir dessa citação, é uma 

necessidade que acompanha a evolução do trabalho, entretanto os organismos internacionais e a 

visão oficial sobre a educação permanente e a formação continuada se apóiam em afirmar a 

“juventude” desse fenômeno, conferindo-lhe um caráter inovador. Essa noção da relação entre 

educação e trabalho, como forma de aumentar a competitividade das empresas, não é nova e é, 

sistematicamente, enfatizada no Relatório Delors (1993, p. 104-5) como veremos na citação: 

 

 

[...] o progresso científico e tecnológico e a transformação dos processos de 
produção resultante da busca de uma maior competitividade fazem com que 

os saberes e as competências adquiridas, na formação inicial, tornem-se 

rapidamente obsoletos e exijam o desenvolvimento do profissional 
permanente. Esta dá resposta, em larga medida, a uma exigência da ordem 

econômica e faz com que a empresa se dote das competências necessárias 

para manter o nível de emprego e reforçar a sua competitividade. Fornece, 
por outro lado, às pessoas, ocasião de atualizarem os seus conhecimentos e 

possibilidades de promoção. 

 

 

Dessa forma, podemos verificar que o Relatório Delors (2003) defende a formação 

permanente de qualquer profissional, na perspectiva de que essa formação seja capaz de 

dinamizar o mercado de trabalho, proporcionando, assim, o crescimento econômico. Traz, ainda, 

implícita a compreensão de que o nível de qualificação, por meio da formação, produz um 

aumento na produtividade, que traduzindo-se, por sua vez, em salário, reforçando a teoria do 

capital humano.  

O documento destaca, ainda, a necessidade de se redefinir o papel do professor, a 

partir dos quatro pilares para a educação do século XXI – aprender a conhecer, aprender a 

ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Acredita-se que esses pilares do conhecimento 

devem ser considerados fundamentais por todo ensino estruturado. Haja vista ser a educação 

uma experiência global para ser levada ao longo de toda vida. O relatório enfatiza ainda a 

relevância do papel dos professores para a formação dos alunos e a urgência de uma formação 

adequada ao exercício profissional.  

O relatório afirma, ainda, que os professores assumem papel determinante no processo 



 

 

 

de formação dos sujeitos e destaca sua atuação para garantir as mudanças exigidas pela 

transformação na sociedade. Nessa perspectiva, realça a urgência de uma formação 

continuada de professores, que deve ser organizada a partir de programas que enfatizem o uso 

de tecnologias de comunicação e reafirmem a priorização dessa formação sobre a formação 

inicial, uma vez que a qualidade do ensino é determinada tanto ou mais pela formação 

contínua dos professores do que pela formação inicial. 

O professor precisa tomar consciência de que a atualização e o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos e técnicas são fundamentais para manter o equilíbrio entre a competência na 

disciplina ensinada e a competência pedagógica necessárias para a melhoria da qualidade do 

ensino (DELORS, 2003). 

Nessa perspectiva, a educação permanente e a formação continuada devem ser 

entendidas, conforme nos diz Castro (2004, p. 49): 

 

 

Dentro da lógica atual das políticas neoliberais como resposta específica, à 
evolução do capitalismo na sua forma atual. O novo contexto econômico, 

marcado pela volatilização e desvalorização do conhecimento tradicional, 

proporcionado pelo surgimento do novo paradigma produtivo, caracterizado 

pelas inovações tecnológicas; pela terceirização e os novos processos 
organizacionais na produção e no trabalho interno das empresas, atribui à 

educação permanente e a formação profissional contínua como parte dessa 

educação, a difícil tarefa deve permitir a adaptação flexível dos 

trabalhadores aos novos requisitos produtivos. 
 

 

De acordo com Taddei (1999) apud Castro (2004, p.49), a educação deve adequar-se ao 

mundo dos empregos. “Isso não significa que a função social da educação seja garantir esses 

empregos nem, muito menos ainda, criar fontes de trabalho, mas, que é da responsabilidade do 

sistema educacional promover o que os neoliberais chamam de „empregabilidade”.  

Desse modo, torna-se de fundamental importância que os programas de educação e 

capacitação profissional para os trabalhadores possam fornecer-lhes maiores possibilidades de 

trabalho em setores econômicos, onde as aquisições de novas competências funcionam como 

condição necessária para o sucesso no desempenho de suas atividades e possibilita-lhes o 

exercício da cidadania. Assim, a educação continuada é uma estratégia utilizada para buscar a 

empregabilidade e a formação dos professores. 

A formação continuada, defendida pelos profissionais da educação, assume outra 

perspectiva. Diante das exigências para o novo perfil do professor, é preciso entender a 



 

 

 

formação como um processo contínuo e permanente de desenvolvimento. Para Porto (2000, p. 

13), essa formação deve está associada à noção de autoformação e esta, por sua vez, 

articulada a definição da palavra formação, o que nos remete: 

 

 

[...] à idéia de inconclusão do homem; identifica-se a formação com 
percurso, processo – trajetória de vida pessoal e profissional, que implica 

opções, remete a necessidade de construção de patamares cada vez mais 

avançados de saber ser, saber fazer, fazendo-se [...]. 

 

 

Dentro dessa lógica, é possível relacionar essa formação com o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos professores, uma vez que esta acontece de maneira indissociável da 

experiência de vida. Desse modo, conforme nos diz Dujo, 

 

 

A melhor forma de promover a formação através da vida é pondo o sujeito 

em condições de formar-se a si mesmo, de auto-formar-se, de maneira que a 

auto-formação passaria a ser a chave mestra de um dos pilares educativos do 
nosso tempo; utilizando a terminologia mais atual, a auto-formação viria a 

ser a locomotora do comboio de competências formativas exigíveis hoje a 

qualquer indivíduo, o que nos seria apresentado, desde o primeiro momento, 
como a competência chave da formação no século XXI. 

 

 

Nessa perspectiva, a autoformação é entendida como uma perspectiva global do 

processo de desenvolvimento do ser humano, ou seja, como processo geral de 

desenvolvimento da espécie humana.  

Nesse sentido, autoformação não equivale a individualismo, independência, 

isolamento ou desordem, mais concretamente, tem o sentido de capacidade do sujeito de auto 

gerir o seu projeto de vida em relação com seu meio, enfatizando as ideias de globalidade e 

inter-relação, pois é o sujeito quem se constrói em cada situação. Mais, especificamente, a 

autoformação faz referência a essa capacidade do sujeito para detectar, avaliar e decidir que 

perfil de formação necessita e onde e como pode desenvolvê-lo.  

A formação defendida por Porto (2000) se encaminha da lógica da formação 

continuada, na procura de desenvolvimento pessoal e profissional. Destacamos, ainda, vários 

autores que também defendem a formação nessa perspectiva, entre eles, elencamos (VEIGA, 

1998; NÓVOA, 1991, 1995; ALARCÃO, 1998, 2003; IMBERNÓN, 2004). Para esses 



 

 

 

autores, a formação deve ser um conjunto de saberes e competências que envolvem a prática 

educativa.  

A formação deve se constituir em um processo, com a finalidade de fornecer um 

conjunto de conhecimentos necessários ao desenvolvimento do sujeito em seus aspectos 

cognitivos, social, afetivo, político. Desse modo, o processo de formação continuada deve ser 

capaz de formar o professor com capacidade para enfrentar os dilemas sociais, ou seja, 

contradições da sociedade complexa e em constantes mudanças.  

O processo formativo deve ser orientado para a formação de um profissional capaz de 

agir com autonomia, refletir sobre sua prática reestruturando-a e construindo-a, a partir das 

exigências complexas da tarefa de ensinar. No entendimento de Veiga (1998, p. 76): 

 

 

O processo de profissionalização não é um movimento linear e hierárquico. 

Não se trata de uma questão meramente técnica. O que se espera e se deseja 

é que a profissionalização do magistério seja um movimento de conjugação 
de esforços, no sentido de se construir uma identidade profissional unitária, 

alicerçada na articulação entre formação inicial e continuada e exercício 

profissional regulado por um estatuto social e econômico, tendo como 

fundamento a relação entre: teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo 
especifico e conteúdo pedagógico, de modo a atender à natureza e à 

especificidade do trabalho pedagógico. Há necessidade de uma articulação 

sistemática entre as agências formadoras e o envolvimento das associações 
profissionais, científicas e sindicais. 

 

 

Para a autora, o processo de formação, como um agente social, contribui para o 

sentido de profissionalização da ação docente, esta deve ser baseada em uma sólida formação 

e deve ser buscada pelo profissional, constantemente, em todos os espaços da sociedade. 

Nesse sentido o professor deve ser consciente da necessidade de buscar por si próprio essa 

formação, é esse aprendizado construído nas relações sociais, que o levará a constituir uma 

profissionalização docente. Discutindo sobre o processo de profissionalização, Enguita (2001) 

faz a seguinte colocação: 

 

 

A profissionalização é mais que qualificação ou competência, é uma questão 
de poder, de autonomia face à sociedade, ao poder político, à comunidade, 

aos empregadores; de jurisdição face aos outros grupos profissionais; de 

poder e autoridade face ao público e às potenciais ou grupos ocupacionais 

subordinados. Para os professores, uma nova visão de profissionalização de 
faz necessária, ao considera a natureza social e educativa do trabalho. O 



 

 

 

professor constrói saberes, competências, não para uma autonomia 

individualista e competitiva, ou para um poder autoritário, mas para educar 

segundo perspectivas de socialização, de favorecer a inclusão pelo saber, e 

não a exclusão (ENGUITA, 2001, apud RAMALHO, 2004, p.39). 

 

 

Essa perspectiva de formação busca articular uma formação teórica de qualidade, que 

permita aos professores o acesso a todo um corpo teórico-metodológico de conhecimentos aos 

saberes que integram a sua prática profissional, portanto, não é uma formação dada somente 

dentro das universidades ou esporadicamente, deve ser buscada constantemente, o que 

configura-se como um processo de autoformação. Alarcão (1998), corroborando com essa 

perspectiva de formação abordada por Veiga (1998) e Enguita (2001), lança mão de uma 

dimensão para a proposta de formação, pautada no professor como agente social, denominada 

de coletivo social, na qual está em jogo o conhecimento do seu valor, de suas potencialidades 

e de sua função social numa dinâmica de construção da profissionalidade docente. 

Nesse cenário, há uma discussão sobre a necessidade de buscar a revalorização da 

profissão docente, por meio da formação continuada e consciente dos seus professores, os 

estudos de Nóvoa (1992) têm sido destacados por pontuar o desprestígio da profissão 

professor. De acordo com o autor: 

 

 

Aos olhos dos outros a profissão docente torna-se difícil de viver do interior 

(...) a ausência de um projeto coletivo, mobilizador do conjunto da classe 

docente, dificulta a afirmação social dos professores, dando “anzo” a uma 
atitude defensiva mais própria de funcionários do que de professores 

autônomos (NÓVOA, 1992 apud LIMA 2002, p. 61). 

 

 

Desse modo, o autor entende que a recuperação da profissão docente, depende em 

parte de um projeto coletivo que consiga reunir os professores em busca de um objetivo 

comum, esse projeto não pode existir sem uma conscientização desses profissionais e sem um 

projeto de formação continuada capaz de desenvolver no educador o gosto pela pesquisa, uma 

atitude cotidiana de reflexividade da sua prática.  

Na mesma perspectiva, Imbernón (2004) entende que é importante a organização de 

um tipo de formação que permita ao professor desenvolver–se como um profissional crítico e 

investigador, um agente de mudança que desenvolva constantemente maneiras de agir 

individual e coletivamente, como também consiga compreender que, embora seja importante 



 

 

 

saber o que deve fazer, também, é importante saber por que deve fazê-lo. Nesse contexto, o 

processo de profissionalização docente requer que o professor possa avaliar, criticamente, sua 

atuação e o contexto em que atua.  

Portanto, o processo formativo deve incluir tanto o domínio teórico do conhecimento 

profissional quanto à capacidade de saber mobilizá-lo em situações concretas. A 

aprendizagem, dentro desse processo, faz-se acompanhada da competência para construir um 

discurso sobre a prática, como disposição para confrontar os limites do conhecimento da 

explicação e solução das questões da realidade. 

A formação continuada, na perspectiva da autoformação, demanda condições 

adequadas de realização, o professor deve se sentir motivado a procurar espaços formativos, 

que lhe dê suporte para recuperar o prestígio e a deterioração da imagem social da 

profissionalização docente na atualidade.  

 

 

3.2. A regulamentação da formação continuada: a perspectiva dos documentos oficiais 

 

 

Os últimos anos foram marcados por reformas no campo educacional, que trouxeram à 

tona uma série de modificações para as propostas curriculares e para a formação docente. Tais 

mudanças ocorreram por meio de uma expressiva intervenção governamental, que instituiu 

um currículo nacional, por intermédio de parâmetros curriculares, as diretrizes e processos de 

avaliação centralizada nos resultados e uma nova configuração para a formação de 

professores. 

As mudanças no campo da formação fizeram emergir um novo paradigma de 

formação, que flexibiliza tempos, modelos e conteúdos; privilegia a reflexão sobre a prática 

do professor e uma maior participação nas decisões tomadas no âmbito da escola. Essas 

reformas são orientadas e seguem a lógica dos organismos internacionais, especificamente do 

Banco Mundial, que privilegia a relação custo beneficio e os investimentos feitos na 

capacitação continuada em serviço.  

As exigências para a formação dos professores, aliadas às diretrizes defenidas pelo 

Banco Mundial, tem como pretensão elevar os níveis de qualidade da educação nos países 

subdesenvolvidos, reduzindo o problema da formação dos professores através do tempo de 

instrução, dos livros didáticos e da melhoria do conhecimento dos mesmos, privilegiando a 

capacitação em serviço sobre a formação inicial, e, estimulando as modalidades de educação à 



 

 

 

distância. Nesse sentido, de acordo com Freitas (1999, p.18): 

 

 

[...] a „qualidade‟ da educação e da escola básica passa a fazer parte das 

agendas de discussões e do discurso de amplos setores da sociedade, e das 

ações e políticas do MEC, que busca a cooptação para criar consensos 
facilitadores das mudanças necessárias na escola básica e, principalmente, no 

campo da formação de professores. 

 

 

Essas diretrizes, disseminadas pelos organismos internacionais, são incorporadas pelos 

discursos oficiais e pela legislação atual, que através de novas orientações procuram dar uma 

formatação mais flexível e mais abrangente à formação de professores da educação básica. 

Dessa forma, para analisarmos como as diretrizes foram normatizadas no âmbito nacional, 

destacamos para efeito desse trabalho, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 

9.394/96; o documento intitulado Referências para Formação de Professores (1998), 

divulgado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC); o Plano Nacional de Educação 

(2001) como mecanismos legais que configuraram uma nova regulamentação para a formação 

docente. 

 A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394/96, 

em dezembro de 1996, é considerada por diversos autores, como: (FREITAS, 1999); (MELO, 

1999), como o marco de institucionalização das políticas educacionais, implantadas e gestadas 

pelo MEC, especialmente no que se refere às medidas no campo da formação. 

A atual LDB estabelece a composição da Educação Nacional em apenas dois níveis: 

Educação Básica e Educação Superior (Art. 21). Considera a noção de Educação Básica como 

o nível de educação indispensável ao atendimento das finalidades da educação, definidas pela 

própria LDB no seu Artigo 22 que diz: 

 

 

A educação básica tem por finalidade “desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Esta última 

finalidade deve ser desenvolvida de maneira precípua pelo Ensino Médio, 
uma vez que entre as sua finalidades especificas incluem-se “a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando” (BRASIL, Lei 9.394/96, 

p. 30). 

 

 



 

 

 

Nessa perspectiva, os programas oficiais de formação de professores dessa modalidade 

de ensino, de acordo com Melo (2001), deveriam considerar essa concepção, para manter a 

unidade do nível de educação e resguardar o perfil e a identidade do professor. No entanto, 

segundo a mesma autora, “as políticas globais de governo fragmentam a Educação Básica em 

Ensino Médio e Ensino Fundamental, subdividindo este último em Fundamental I (1º ao 5º) e 

Fundamental II (6º ao 9º), deixando as outras modalidades excluídas das prioridades dos 

programas de governo e facilitando a adoção de programas focalizados” (MELO, 2001). 

No que se refere especificamente à formação docente, o assunto é tratado no Título VI, 

intitulado dos profissionais da educação. O Art. 61 trata da formação dos profissionais da 

educação. Segundo esse artigo: 

 

 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I – a 
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 

instituições de ensino e outras atividades (BRASIL, Lei 9.394/96, p. 38). 

 

 

Ressaltamos como aspectos, que vão incidir sobre a formação continuada de 

professores, a capacitação em serviço e o aproveitamento de formação e experiências 

anteriores. Esses dois aspectos, como constitutivos da formação de professores contribuíram 

para a fragilização da formação por substituir a base teórica da formação pela simples prática 

em sala de aula ou pelas experiências acumuladas em instituições de ensino.  Essa capacitação 

em serviço, para Carneiro (2002), considera o espaço formativo para além da escola formal, 

uma vez que essa capacitação ocorre fora do espaço acadêmico e dentro do espaço de 

trabalho.  

Ainda que a capacitação em serviço possibilite aos professores uma formação com 

maior articulação entre a teoria e a prática, os cursos acabam assumindo um caráter técnico–

profissionalizante, que o fazem perder o status de curso de nível superior, tornando-se, assim, 

um curso em nível pós-médio. 

Em se tratando do aproveitamento das experiências docentes, o professor em formação 

pode aproveitar sua participação em atividades anteriormente vivenciadas, desde que sejam 

comprovadas, o que implicará uma diminuição da carga horária no curso que frequenta e, 

consequentemente, uma agilização do processo de formação. Isto se constitui em uma 



 

 

 

priorização do saber fazer, o que acarreta uma mudança também no sentido ideológico, já que 

acarreta a diminuição dos conhecimentos apresentados pela escola e contribui para a 

subordinação da educação ao racionalismo utilitarista do mercado.  

O art. 62, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, trata da  

formação de docentes para atuar na Educação Básica, esta formação deverá se dar “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 séries iniciais do Ensino Fundamental, e oferecida em nível médio, na 

modalidade normal”. Analisando esse artigo, Carneiro (2002, p. 150) diz: 

 

 

A formação do professor constitui aspecto angular da Educação Básica. O 

ideal é que se tenham docentes com formação avançada para atuar num nível 
de educação onde são definidos os valores e as condições básicas para o 

aluno aprender o conhecimento mínimo e laborar a visão estratégica 

imprescindível a compreender o mundo, intervir na realidade e agir como 

sujeito crítico. Daí, a Lei definir a formação de nível superior, adquirida em 
cursos de licenciatura, de graduação plena. Fica, portanto, descartados os 

chamados cursos de licenciatura de curta duração. A lei não os inclui. 

 

 

A necessidade da formação dos professores, em nível superior, para a Educação 

Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental, nos remete a mudanças de paradigmas 

dentro da realidade educacional e pode ser considerado um avanço. No entanto, ao admitir a 

modalidade normal como possibilidade de formação para as séries iniciais de ensino, 

evidencia um retrocesso e nega aos professores uma formação mais consistente necessária à 

uma educação de qualidade. 

Dessa forma, podemos entender que a decisão do governo Federal de promover essa 

formação superior para os professores não parece uma tentativa, no sentido de alcançar a 

qualidade da formação docente; funciona, em termos concretos, como uma forma ideal de 

obter dados quantitativos, para elevar seu desempenho frente às exigências do Banco Mundial 

e do Fundo Monetário Internacional. 

No artigo 63 da Lei nº 9394/96 encontramos as modalidades dos cursos que serão 

mantidos pelos Institutos Superiores de Educação: a) os cursos formadores de profissionais 

para a Educação Básica, inclusive o curso Normal Superior, destinado a formação de docentes 

para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental (Inciso I ); b) os 

cursos de formação pedagógica para diplomados com a educação superior que queiram se 



 

 

 

dedicar à Educação Básica (Inciso II); c) os programas de educação continuada para os 

profissionais dos diversos níveis (Inciso 3º).  

Segundo Freitas (1999), no art. 63 há uma definição de atividades que poderão ser 

realizadas pelos Institutos Superiores de Educação, entretanto não existe nenhuma 

especificação do significado destes, existe apenas uma diversificação dessas instituições: 

 

 

Os institutos foram organizados após a LDB nº. 9.394/96 e instituídos pelo 

Decreto nº. 2.032 de agosto de 1997. Este decreto estabelece que as 
Instituições de Ensino Superior podem assumir diferentes formatos como: 

universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e 

institutos superiores ou escolas superiores (FREITAS, 1999, p. 20). 

 

 

Essa classificação, conforme nos diz Grinspun (1999), reveste a Lei nº 9.394/96 de um 

caráter inovador, dado que permitirá maior flexibilidade de estudos a serem oferecidos aos 

profissionais da educação. As diversificações oferecem, sem dúvida, uma maior possibilidade 

aos professores para a realização de cursos nos diversos IES, levando em consideração o 

difícil acesso que a maioria da população tem em fazer um curso de nível superior nas 

universidades.  

Porém, não devemos esquecer que ao retirar a formação do “lócus” das universidades, 

articulados às dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, a LDB limitou a formação a 

uma perspectiva restrita e instrumental, mais de acordo com as orientações dos organismos 

internacionais e dentro da lógica da produtividade. Como observa Freitas (1999, p. 20), com 

essas distinções: 

 

 

[...] e mantendo-se a exigência da pesquisa apenas nas universidades, 

institucionaliza-se a distinção entre universidade de ensino e universidade de 

pesquisa, mantida no Plano Nacional de Educação elaborado pelo relator da 
Comissão de Educação e Cultura, reservando para os Institutos Superiores de 

Educação, uma Instituição de quinta categoria, segundo a própria 

hierarquização formulada pelo MEC para as IES, a formação dos quadros do 

magistério. 

 

 

Essa forma de organização dos Institutos de Ensino Superior, que separa a pesquisa e a 

produção do conhecimento nas áreas de formação, possibilita a estes adquirem um caráter 



 

 

 

técnico e instrumental que permitem aos professores apenas uma dimensão tarefeira do seu 

fazer pedagógico. Ainda de acordo com Freitas (1999, p. 22): 

 

 

Tais características apontam para a constituição de uma instituição 

formadora de caráter pós-médio e não superior. Assim, em vez de se buscar 

o que há de mais avançado em termos de propostas de organização curricular 
e experiências em cursos nas IES, em particular nos cursos de pedagogia, 

coloca-se como horizonte o aligeiramento da formação pelo rebaixamento 

das exigências e das condições de formação. 

 

 

Entretanto, podemos avaliar que a abertura da Lei para a formação dos professores nos 

IES constitui-se em um avanço em relação à democratização do acesso ao conhecimento, 

porém, no que diz respeito à garantia de um ensino de qualidade, esses institutos acabam  

desqualificando e banalizando o rigor necessário a uma formação de nível superior. 

Essa diversificação das instituições para o ensino superior deve ser entendida como 

uma forma de atender a atual demanda pelo ensino superior, nesse sentido, precisa adotar 

novos modelos de cursos universitários e permitir a abertura de mais vagas na graduação. 

Dessa forma, a expansão deverá ocorrer através de vários tipos de instituições superiores de 

outros formatos institucionais que gozem de autonomia para se dedicar exclusivamente ao 

ensino, podendo criar e expandir suas vagas.  

 De acordo com as funções, as faculdades e ou centros de formação podem desenvolver 

os seguintes programas:  

a) programa de formação de profissionais para a educação básica – Curso de Pedagogia; 

docência da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental;  

b) programas de formação de profissionais da educação para a educação básica: curso de 

licenciatura para a docência das séries iniciais do Ensino Fundamental e Médio;  

c) programa de formação de profissionais da educação para a gestão e coordenação 

pedagógica na escola básica (esse programa, presente no curso de pedagogia, seria articulado 

aos cursos/programas de formação de professores das áreas especificas e aberto a todos os 

estudantes, que poderiam cursá-lo concomitantemente ou após a formação específica, 

dependendo da estrutura organizacional da instituição formadora);  

d) programas especiais de formação pedagógica, destinados aos portadores de diploma de 

ensino superior, que queiram atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, Ensino Médio 

ou na educação profissional de nível técnico;  



 

 

 

e) programa de formação continuada para profissionais da Educação Básica;  

f) programas de Educação à distância. 

Como se percebe, é dado às faculdades e centros um grande destaque na formação dos 

professores da Educação Básica, significando que a grande maioria dos professores serão 

formados em regimes especiais e em desacordo com a perspectiva de formação docente, 

defendida pelos educadores progressistas, defensores de uma sólida formação para os 

professores em todos os níveis. 

Dessa forma, constata-se, na LDB, uma tendência para uma formação mais pragmática 

é um projeto de reforma que se coloca na contramão das aspirações, que historicamente têm 

marcado as reivindicações do movimento docente, como o caráter sócio-histórico dessa 

formação, a necessidade de um profissional de formação ampla, com pleno domínio e 

compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da consciência crítica, que lhe 

permita interferir na escola e transformar as condições desta, bem como a situação da 

educação e da sociedade. 

A formação continuada de professores ainda é garantida no art. 67 da Lei, que discorre 

sobre a valorização dos profissionais da educação, considerando nesse artigo a melhoria do 

ingresso, exclusivamente, por concurso e a garantia do aperfeiçoamento profissional 

continuada, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim.  

O artigo pretende, dessa forma, atender as exigência da sociedade atual e as 

recomendações dos organismos internacionais, na realidade, a valorização profissional está 

muito longe de ser alcançada. Na atualidade, os professores trabalham em condições 

precárias, no que se refere a salário, relação professor/aluno, tempo de serviço, alta 

rotatividade na escola e os programas de formação continuada são quase inexistentes. 

Para a implantação das novas orientações para formação de professores, vários 

pareceres e documentos foram elaborados e disseminados pelo Brasil. Entre eles, chamamos 

atenção para o documento intitulado, Referencial para Formação de Professores (1998). O 

documento contempla as diretrizes para a formação dos professores de Educação Infantil e 

das primeiras séries do Ensino Fundamental, entende que a formação inicial é fundamental 

para o processo de desenvolvimento dos indivíduos, mas, que a mesma não é a única saída 

para o sucesso da aprendizagem dos alunos.  

A formação inicial não pode ser considerada, por si só, como garantia de qualidade 

para o ensino, e propõe a organização e a criação de sistemas de formação continuada e 

permanente para o desenvolvimento profissional, satisfatório a todos os professores. Assim, o 

processo de formação deve estar articulado a um projeto educativo, que garanta ao aluno o 



 

 

 

desenvolvimento das diferentes habilidades solicitadas pelo contexto atual. 

No Referencial para Formação de Professores (1998), a formação precisa, 

intencionalmente, possibilitar o desenvolvimento do professor como pessoa, como 

profissional e como cidadão. O êxito profissional do professor depende de sua capacidade de 

manejar a complexidade da ação educativa. Nesse sentido, para esse referencial, a formação 

“é parte essencial do processo de profissionalização. O profissionalismo exige compreensão 

das questões envolvidas no trabalho, competência para identificá-las e resolvê-las, autonomia 

para tomar decisões, responsabilidade pelas ações feitas” (BRASIL, 1998, p. 2). 

Isso deverá repercutir nos objetivos da formação; na eleição de seus conteúdos; na 

opção metodológica; na criação de diferentes tempos e espaços de vivência, para os 

professores, e na organização institucional.  

O documento do MEC, Referenciais para a Formação dos Professores, traz uma 

concepção de formação continuada semelhante ao discurso dos estudiosos da formação. 

Considera que o processo de educação continuada faz parte de um processo permanente de 

desenvolvimento profissional, que deve ser assegurado a todos. Deve apoiar-se em uma 

atividade reflexiva sobre a prática educativa, promovendo um processo constante de auto-

avaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais. 

Entretanto, contraditoriamente, o MEC transfere para as secretarias de educação um 

papel fundamental na organização e promoção da formação continuada, uma vez que são elas 

que possibilitam acompanhamento sistemático às equipes escolares, fixam as diretrizes gerais 

do trabalho, promovem assessorias, eventos de atualização e programas de formação. Dessa 

forma, fica comprovado que, apesar de assumir o discurso do professor reflexivo, na prática o 

Estado não conseguiu se desvencilhar de intervir nas escolas, exercendo o seu papel de órgão 

controlador e de centralizador das questões educacionais. 

Os Referenciais para a Formação dos professores (1998) reconhecem a formação 

continuada feita na própria escola, realizada através da reflexão compartilhada com toda a 

equipe, mas não descarta outras formas de capacitação, como programas desenvolvidos com 

várias escolas, intercâmbios, cursos, palestras, seminários. 

Outro documento, que também atribui importância à formação continuada de 

professores, é O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 09 de janeiro de 2001 pela 

Lei nº. 10.172. O Plano parte do princípio que os recursos financeiros são limitados, portanto, 

devem ser estabelecidas prioridades, no caso específico a garantia da oferta do Ensino 

Fundamental. Para os outros níveis de ensino, o PNE prevê apenas a ampliação da 

escolaridade, sem uma perspectiva de escolarização. 



 

 

 

Sobre a formação dos profissionais da educação o PNE sugere o desenvolvimento de 

uma política global de valorização para o magistério, envolvendo, simultaneamente uma 

formação profissional inicial, condições de trabalho, salário e carreira, além de uma formação 

continuada. Para o PNE a qualificação dos professores se constitui em um desafio, nesse 

sentido, defende a implementação de políticas públicas de formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação como forma de contribuir para o avanço científico e tecnológico 

necessários para o desenvolvimento do país. 

Essa política global, apesar de considerar a formação inicial como fundamental, tendo 

em vista às funções que devem ser desempenhadas pelo professor, na visão do PNE, a mesma 

é avaliada, como pouco eficaz diante das inúmeras dificuldades com as quais a maioria desses 

profissionais se depara, e, acaba abandonando o magistério. Vejamos o que diz o Plano 

Nacional de Educação (2001, p.62) acerca do assunto: 

 

 

Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da 
tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a 

dedicação e a confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso 

que os professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento 

profissional e de continuidade de seu processo de formação. 

 

 

A defesa do PNE, por melhorias de condições de trabalho e formação para os 

professores, não é acompanhada na prática, as políticas que são implementadas, ao invés de 

propiciar uma sólida formação, cada vez mais fragiliza, abrindo espaços para o surgimento de 

uma formação aligeirada e superficial. Dessa forma, a formação continuada se torna uma 

alternativa e é incorporada pelo PNE, porém em uma visão defendida pelo BM. 

É importante destacar a relação que o Plano Nacional de Educação (2001) estabelece 

com os Referenciais para a Formação de Professores (1998), no que se refere à ênfase na 

formação continuada em serviço e utilizando para isso a modalidade de educação à distância. 

Constata-se, mais uma, vez uma sintonia nas políticas adotadas no país para a formação de 

professores provenientes das diretrizes internacionais que, durante a década de noventa, 

deram o tom das políticas a serem implementadas nos países em desenvolvimento. 

Mesmo priorizando as séries iniciais da Educação Básica, essa política mantém as 

mesmas diretrizes para o Ensino Médio. No entanto, nesse nível de ensino há um agravante, 

pois, como ele não é prioridade, não há investimentos significativos na área e há uma grande 

demanda de professores com pouca qualificação para atuar nesse nível de ensino. Esse é um 



 

 

 

ponto contraditório, pois a política governamental, baseada nas diretrizes e estratégias dos 

organismos internacionais, além de centralizar no professor a responsabilidade pela melhoria 

da qualidade do ensino, exige desse profissional a inserção num processo de formação 

permanente e continuada capaz de dinamizar o mercado de trabalho e proporcionar um maior 

crescimento econômico para o país.  

Ressalta-se, portanto, que a política de formação dos professores, nos anos de 1990, 

está articulada com as diretrizes maiores, que tem reformado o Estado brasileiro, entre elas 

destaca-se, a focalização e a flexibilidade da oferta, essas diretrizes têm fragilizado a 

formação de professores e tem interferido na melhoria da qualidade do ensino.   

É importante considerar, ainda, que as diferentes formas assumidas pela formação 

continuada, sempre na perspectiva do déficit, têm contribuído para a fragmentação da 

profissão docente, pois não possibilita a construção de marcos identitários. É preciso adotar 

políticas de formação que contribuam para a construção de um projeto político de formação, 

cuja centralidade resida em uma concepção de um profissional engajado com questões atuais 

e não apenas como profissional eficiente, cujas ações moldam-se em função de uma 

perspectiva tecnocrática de educação.  



 

 

 

4. PROGRAMAS NACIONAIS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS 

PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: SUAS REPERCUSSÕES NO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

 

Nos discursos oficiais da contemporaneidade tem sido, amplamente, difundida a lógica 

de que não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, sendo necessário 

investir, maciçamente, no setor educacional, encarado como uma dimensão que contribui 

direta e indiretamente para o pleno desenvolvimento de todos os setores da humanidade.  

A educação desponta assim, como um importante elemento de melhoria da 

competitividade dos países. Em decorrência dessa função atribuída à educação, a formação de 

professores ganha importância estratégica para a realização de reformas no âmbito da escola e 

da Educação Básica. Logo, a importância dada à questão da formação pelas políticas atuais 

tem por objetivo equacionar o problema da formação de professores para elevar os níveis de 

qualidade da educação nos países subdesenvolvidos, pois aí se encontra um potencial exército 

de mão-de-obra barata a ser qualificada. 

Autores como Frigotto e Ciavatta (2005), Kuenzer (1997) lembram que o interesse 

especial pela educação tem sua fundamentação no fato de que, na atual fase do capitalismo, 

mudou-se a estratégia de acumulação de riqueza, necessitando por isso de um trabalhador que 

seja detentor de procedimentos e atitudes impossíveis de ser adquiridas em treinamentos 

aligeirados promovidos no interior das empresas, ao invés deste espaço, advoga-se que essa 

formação deve ser realizada na escola durante a Educação Básica.  

Nessa perspectiva, presencia-se no Brasil, a partir da década de 1990, um conjunto de 

planos, programas, diretrizes e legislações, produzidas pelo Governo Federal, com o objetivo 

de criar e regular um sistema de formação de professores adequado ao novo modelo de 

sociedade contemporânea, com vista a atender às novas demandas da sociedade. Isto posto, 

fica evidenciado que o desenvolvimento econômico, fruto do processo de globalização e da 

reestruturação produtiva, tem sido o grande indicador e definidor das políticas públicas de 

educação.   

Segundo Cury (2002), no Brasil, referindo-se, especificamente, à Educação Básica, as 

orientações das políticas educacionais foram no sentido de direcionar recursos para a 

manutenção e financiamento desse nível de ensino em detrimento dos demais, fato facilitado 

pela estrutura organizativa do Estado, como uma República Federativa formada pela união 



 

 

 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, com competências definidas sobre os vários 

níveis de ensino.  

Essa forma de estruturação do Estado baseia-se no princípio da cooperação recíproca, 

princípio presente na Constituição Federal de 1988, nos artigos (1º, 18, 23 e 60) e ainda no 

parágrafo único do Art. 23 que define que uma Lei complementar fixará normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, e o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista 

o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. No entender de Cury 

(2002, p. 18): 

 

 

[...] para dar conta desse modelo federativo e cooperado, a Constituição 

compôs um ordenamento jurídico complexo no qual coexistem competências 
privativas, concorrentes e comuns distribuídas entre os entes federativos. Ao 

explicitar tais competências no âmbito da educação escolar, a LDB pôs o 

Ensino Médio como incumbência prioritária dos estados. Portanto, falar em 
políticas públicas do Ensino Médio, hoje, é olhar para as iniciativas 

nacionais e projetar-se para o âmbito dos estados da federação [...]. 

 

 

Deste modo, a reforma do Ensino Médio tem sido viabilizada por um conjunto de 

programas e projetos, que foram concebidos pelo governo brasileiro e executados pelos 

governos estaduais, entre eles destacam-se
18

: o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 

Médio – PROMED, substituído posteriormente pelo PRODEB e o Projeto Alvorada. Esses 

programas encontram-se baseados nas ideias de descentralização e focalização que vêm sendo 

adotadas pelo Governo Federal como diretrizes para a operacionalização das políticas no 

campo educacional. 

 

 

 

 

                                                        
18 Embora não seja objeto desse estudo é importante demarcar que em 2003 o governo instituiu a Rede Nacional 

de Formação Continuada de Professores da Educação Básica com a finalidade de contribuir com a qualidade do 

ensino e com a melhoria dos estudantes por meio de um amplo processo de articulação dos órgãos gestores, dos 

sistemas e instituições, sobretudo, as universidades públicas e comunitárias. A Rede conta com a participação 

dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação que articulados entre si e com as Instituições de Ensino 

Superior, produzirão materiais instrucionais e orientação para cursos a distância, semipresenciais, atuando em 

rede para atender as necessidades e demandas dos sistemas de ensino. 



 

 

 

4. O Programa de Melhoria e Expansão do Ensino do Médio: a busca pela melhoria da 

qualidade do Ensino  

 

 

A opção pela focalização das políticas educacionais nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, adotadas pelo governo brasileiro a partir de 1996, resultou em um aumento 

significativo do contingente de seus concluintes, o que tem elevado em números expressivos a 

demanda pela matrícula no Ensino Médio.  

Estudos, realizados por Guedes (2007), mostram que em relação aos dados de 

escolaridade, percebe-se que as políticas educacionais do Estado brasileiro para educação 

secundária, no período 1981–2001, foram ineficazes; pois observa - se um avanço 

inexpressivo nos índices de permanência e aproveitamento dos alunos do Ensino Médio. 

Utilizando - se dos dados do MEC/INEP, o autor apresenta o seguinte quadro: 

 

 

No primeiro ano da década de 1980, as taxas de promoção, repetência e 

evasão eram de 66,9%, 25,0% e 8,1%, respectivamente. Passados vinte anos, 
foram para 72,2%, 20,2% e 7,6%. Transcorrido esse período, ocorrem as 

seguintes alterações: a promoção avança 5,0%, a reprovação decresce o 

mesmo valor e a evasão reduz apenas 0,5%, vindo a recrudescer novamente 

no último dado divulgado pelo MEC/INEP em 2004, aumentando para 1,5% 
[...](GUEDES, 2007, p. 114). 

 

 

Vários fatores contribuíram para esses resultados específicos. O MEC reconhece que 

tem havido uma explosão desordenada do Ensino Médio, que foi obrigado a crescer ocupando 

espaços ociosos do Ensino Fundamental, assim o número de matrícula cresceu sem, contudo, 

existir nas escolas condições adequadas para atender a esse crescimento, tanto no que se 

refere à infra-estrutura, como recursos humanos qualificados. Discutindo a expansão do 

Ensino Médio, Nunes (2002, p. 41) faz a seguinte colocação: 

 

 

A falta de vagas no ensino médio público, a segmentação por qualidade, 

aguda no setor privado, mas também presente no setor público, o aumento da 

repetência e da evasão que estão acompanhando o crescimento da matrícula 
gratuita do ensino médio, alertam para o fato de que a extensão desse ensino 

a um número maior e muito mais diversificada de alunos será uma tarefa 

tecnicamente complexa e politicamente conflitiva. 

 



 

 

 

Corroborando com o posicionamento do autor, evidenciamos que um dos pontos de 

estrangulamento desse crescimento está justamente na quantidade e na qualidade de docentes 

que são necessários para suprir essa demanda. A expansão do Ensino Médio exige professores 

capacitados para assumir, com competência, as novas exigências que estão postas para esse 

nível de ensino, o que têm se tornado um grande problema.  

Nesse campo, a qualificação dos professores para o Ensino Médio, deixa a desejar em 

todo país, inclusive apresentando déficits de professores nas áreas de Física e Química. A 

situação do RN é semelhante a outros Estados da federação, principalmente aos das regiões 

Norte e Nordeste. Tal situação reflete nos indicadores nacionais, o que justificou o MEC a 

instituir o Programa de Melhoria do Ensino Médio – PROMED
19

, financiado parcialmente 

pelo BID, e configurado como uma das ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE)
20

.  

Seu objetivo geral é melhorar a qualidade e a eficiência do Ensino Médio, expandir 

sua cobertura e garantir maior equidade social; para tanto, assume como uma de suas 

principais metas: apoiar e implementar a reforma curricular e estrutural, fixando as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio - DCNEM e elaborando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM. Esse programa visa também, segundo a 

Resolução/CD/FNDE nº. 29 de 14/07/2005, assegurar a formação continuada de docentes e 

gestores das escolas deste nível de ensino.  

São objetivos do PROMED, segundo a Resolução nº. 29 de 14/07/2005, apoiar a 

promoção da reforma e expansão do Ensino Médio, melhorando sua qualidade e grau de 

cobertura, alcançando com isso maior equidade, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do país.  

Os objetivos específicos do Programa; com referência à equidade, eficiência e 

efetividade do Ensino Médio; são os seguintes: a) aumentar a cobertura do Ensino Médio, 

atendendo, em particular, os jovens em idade escolar; b) reduzir os índices de repetência e de 

evasão nas escolas de Ensino Médio; e c) aumentar o grau de aprendizagem dos alunos.  

                                                        
19 Tendo em vista o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, o qual inclui ações para o 
Ensino Médio, a programação orçamentária para o PROMED em 2007 foi cancelada. Ficando suspensa a 

celebração de convênios e a transferência de novos recursos aos Estados no âmbito do Programa de Melhoria e 

Expansão do Ensino Médio (BRASIL, MEC, 2008). 

20
 É uma autarquia do Ministério da Educação que tem como missão prover recursos e executar ações para o 

desenvolvimento da Educação, visando garantir educação de qualidade a todos os brasileiros (BRASIL, 2008). 



 

 

 

Fazendo uma discussão sobre as políticas para o Ensino Médio, Bueno (2000) 

apresentava na Folha de São Paulo do dia 2/9/1998, o seguinte comentário sobre o PROMED: 

 

 

É uma iniciativa importante a ser considerada [...] cujo objetivo retórico é a 

universalização a –longo prazo – desse nível de ensino em âmbito nacional. 

[...] trata-se de um novo e ambicioso projeto destinado a mudar a face do 
Ensino Médio na rede pública. Tal projeto envolve recursos do BID da 

ordem de 500 milhões de dólares e a contrapartida de 450 milhões dos 

Estados envolvidos e 50 milhões do MEC (BUENO, 2000, p. 207). 

 

 

Considerando a amplitude do programa e os seus objetivos, que, pretendem mudar os 

índices negativos de evasão e da repetência, que o Ensino Médio vem acumulando ao longo 

da sua história, considerando ainda, o aporte de recursos envolvidos em projetos dessa 

natureza, entende - se por que o investimento em formação continuada dos professores é uma 

das dimensões na qual há uma recomendação explícita nos documentos do MEC/FNDE. Esse 

também é o entendimento dos organismos internacionais, que evidenciam a formação de 

professores como um dos fatores de sucesso e melhoria da qualidade educacional. 

O Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio encontra-se estruturado em 

dois subprogramas: O subprograma de Projetos de Investimento das Unidades Federadas 

(subprograma A) e o subprograma de Políticas e Programas Sociais (subprograma B).  

O subprograma A busca assegurar aos Estados e ao Distrito Federal recursos para a 

implantação da reforma, melhoria da qualidade e expansão da oferta do Ensino Médio em 

suas redes públicas. É composto de oito eixos: desenvolvimento curricular; racionalização e 

expansão da rede escolar; valorização dos profissionais da educação; projetos juvenis; 

descentralização e autonomia da escola; implantação de redes alternativas de atendimento; 

fortalecimento institucional das Secretarias Estaduais de Educação; e plano de disseminação e 

difusão.  

Pelos próprios elementos constitutivos do subprograma A, podemos evidenciar que os 

mesmos estão mais articulados à reestruturação dos órgãos federais e estaduais da educação, à 

organização da gestão escolar e do Ensino Médio do que com os aspectos pedagógicos desse 

nível de ensino. A modernização na gestão e na organização vem sendo defendida pelos 

organismos internacionais como um instrumento de sustentação da reforma educacional.  

Portanto, é prioridade no PROMED investir na descentralização dos serviços escolares 

e dotar a gestão escolar de mais autonomia, fortalecendo as instituições como condição 



 

 

 

necessária para a operacionalização das políticas nesse nível de ensino. Chamamos a atenção 

para a concepção que os conceitos de descentralização e autonomia vêm assumindo em 

contextos neoliberais, pois estão muito mais vinculados à ótica da produtividade e da 

eficiência, do que ao estímulo efetivo da participação dos profissionais da educação nos 

processos educativos. 

Nesse sentido, evidenciamos que o Subprograma A, tem pouco a ver com questões 

propriamente educativas, e muito mais com a busca de uma governabilidade da educação 

pública, de dotar os sistemas de ensino de infra-estrutura capaz de desenvolver a política 

programada em nível central, necessária à criação de um consenso no campo educacional. 

O subprograma B destina-se a garantir, à Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), 

o desempenho de seu papel de impulsionadora e Coordenadora Nacional da reforma do 

Ensino Médio, contribuindo de modo efetivo e eficaz para a implementação das políticas de 

melhoria e expansão do atendimento, no conjunto do país. Está organizado em quatro 

componentes: formulação de políticas para o Ensino Médio; operacionalização de políticas; 

monitoramento e avaliação das políticas e do programa e comunicação social.  

As formulações destas políticas envolvem ações voltadas para a gestão escolar e de 

sistemas, desenvolvimento curricular; formas alternativas de atendimento; formação inicial e 

continuada de professores e gestores; novas tecnologias educacionais e implantação do Ensino 

Médio regular à distância.  

Esse subprograma investe na sustentabilidade pedagógica da reforma e financia 

programas que disseminam as novas diretrizes curriculares para o Ensino Médio, as mudanças 

trazidas pela reforma; com um currículo baseado nos princípios da interdisciplinaridade e da 

contextualização, estabelecendo, portanto, inovações metodológicas, fazem do subprograma 

B um instrumento fundamental para a melhoria da qualidade do Ensino Médio. 

No que se refere ao uso das novas tecnologias e ao ensino regular à distância, 

financiados pelo subprograma B do PROMED, esse passa a ser objeto de crítica tanto dos 

professores que nele atuam como de pesquisadores que se interessam pela temática como 

Krawczyk (2002), que questiona o estímulo ao uso do telensino para compensar a defasagem 

idade/série no Ensino Médio, a autora, baseada em depoimento de professores, afirma que 

essa modalidade de ensino torna superficial a formação dos alunos, por não ter uma proposta 

pedagógica clara, desvalorizando a formação e o papel do docente. 

Os recursos destes Subprogramas beneficiaram as seguintes unidades da federação: 

Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 



 

 

 

Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.  

Esses Estados, para receberem os recursos do PROMED tiveram que obedecer alguns 

critérios estabelecidos pela resolução nº. 29 de 14/06/05. De acordo com essa resolução, a 

gerência das ações do subprograma A ficará a cargo do FNDE e as ações serão 

implementadas pelas unidades federadas por meio de convênios, desde que seus projetos de 

investimento sejam aprovados e cumpram os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo 

programa (Art. 7º).  

Ainda de acordo com mesma resolução, o Art. 8º estabelece que, os Projetos de 

Investimento aprovados no âmbito do Subprograma “A” devem apresentar um sistema de 

contrapartida diferenciada por Unidade Federada (UF), seguindo os percentuais de 40%, 50% 

e 60%, levando em conta critérios de equidade regional, introduzindo considerações 

distributivas para favorecer as Unidades Federadas com menor capacidade econômica e 

financeira, conforme os seguintes indicadores: a) índice relativo à mediana da Receita 

Tributária Líquida per capita, considerando a população da faixa etária de 15 – 17 anos; e b) 

Renda Per Capita das UF.  

Conforme estabelece esta resolução, as condições de elegibilidade dos Estados para 

receber os recursos financeiros são as seguintes: 

a) apresentar práticas ou um plano de reordenamento do uso da rede estadual, que 

contemple a identidade da escola de Ensino Médio como uma escola de jovens e para jovens e 

adultos;  

b) apresentar práticas ou um plano de ações de correção de fluxos nas séries finais do 

Ensino Fundamental (5ª à 8ª série);  

c) demonstrar a evidência de sustentabilidade financeira para gastos recorrentes e 

incrementais;  

d) dispor de esquema institucional viável, ou seja, de uma unidade gerenciadora 

própria.  

Ao propor uma ação a ser financiada nos Estados, os programas, elaborados e criados 

pelo Ministério de Educação, estabelecem critérios e definem as diretrizes a serem seguidas 

pelos Estados para a implementação das políticas. Dessa forma, o governo garante a 

operacionalização das mesmas de forma centralizada, e estabelece uma cultura de 

planejamento em longo prazo. Fica claro também que os Estados devem ter uma contrapartida 

financeira para se habilitar a receber os recursos do governo central. Essa política de 

financiamento pode ser prejudicial para os Estados mais pobres da federação, que sem 



 

 

 

recursos para investir em programas educacionais, do tipo PROMED/PRODEB, também 

ficam incapacitados de receber ajuda do governo central. 

 Os Planos de trabalho, o âmbito do subprograma A, para garantir assistência 

financeira, devem conter as seguintes ações: 

I. Desenvolvimento Curricular;  

II. Racionalização e Expansão da Rede Escolar;  

III. Valorização dos Profissionais da Educação;  

IV. Projetos Juvenis;  

V. Descentralização e Autonomia da Escola;  

VI. Redes Alternativas de Atendimento;  

VII. Fortalecimento Institucional dos Sistemas Estaduais de Educação;  

VIII. Plano de Disseminação e Difusão.  

Podemos observar que as ações do PROMED/PRODEB visam financiar tanto ações 

administrativas quanto pedagógicas. A modernização da gestão educacional está muito 

evidenciada em várias ações. Destacamos as que ressaltam os aspectos da descentralização e 

da autonomia da escola, pois as mesmas podem ser entendidas como fundamentais para a 

implantação da gestão democrática, prevista na Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394/96. No 

entanto, não devemos esquecer que, no atual contexto de políticas neoliberais, esses termos 

têm sido utilizados de forma ressignificada, muito mais articulada aos critérios de eficiência e 

produtividade do que à conquista real da autonomia pelos sistemas educacionais.  

As ações do subprograma B do PROMED, conforme estabelece a resolução nº. 29 de 

14/07/05, Art. 9º, observa os seguintes critérios de elegibilidade: a) aprovação pelo Secretário 

da Educação Básica – SEB, por proposição da Diretoria de Ensino Médio – DEM, da 

definição detalhada dos produtos a serem desenvolvidos em cada uma das áreas elegíveis; e b) 

apresentação dos termos de referencia das atividades a serem desenvolvidas, os custos 

estimados e o cronograma de execução; 

Os Planos de Trabalho, visando à assistência financeira, no âmbito do Subprograma 

“B”, devem contemplar ações voltadas ao diagnóstico; fomento; difusão; e assistência técnica 

para execução das Políticas e Programas para o Ensino Médio 

Em 2007, é aprovada, pelo FNDE, a Resolução/MEC nº. 23 de 28/05/07 para dar 

continuidade às ações do PROMED. Essa resolução mantém as mesmas determinações das 

resoluções anteriores e muda a gerência das ações do subprograma, que também ficará a cargo 

do FNDE. Essas ações devem ser implementadas pelas Unidades Federadas por meio da 

celebração de convênios em consonância com a resolução anterior (Art.7º). 



 

 

 

Para receber esse financiamento, cada unidade da federação deverá elaborar e 

apresentar um Plano de Investimento (PI)
21

, referendado em um diagnóstico sobre a realidade 

educacional desse nível de ensino, contemplando o conjunto de ações consideradas 

prioritárias dando a cada projeto estadual uma configuração específica, sem, no entanto, se 

desviar das diretrizes nacionais.  

Esse fato indica que o MEC dá a autonomia limitada aos Estados para que, dentro das 

diretrizes estabelecidas, os mesmos possam fazer seus ajustes, sem, no entanto, terem 

participado da concepção do programa, das suas definições e prioridades. Podemos dizer que 

o Estado nacional mantém uma atitude de centralização das políticas e controle do seu 

financiamento. Cabe aos Estados executarem suas ações e atingirem as metas estabelecidas, 

sob pena de não receberem mais os recursos. 

Estudos realizados por Lobo (1990) identificam essa ação do Estado nacional sob a 

perspectiva do discurso da descentralização x desconcentração. De acordo com essa autora, 

para que haja um processo de descentralização, faz-se necessário alterações profundas nos 

núcleos de poder, ou seja, nas ações decisórias do Estado, o que não acontece na realidade, 

visto que os ajustes solicitados não implicam em uma participação efetiva na concepção, 

definições e prioridades dos programas estabelecidos pelo governo.  

Ainda para a autora, trata-se de ações que dizem respeito a uma pura desconcentração, 

ou seja, mudanças que levam em consideração apenas a redistribuição de tarefas que antes 

eram centralizadas nas mãos do Estado nacional. A transferência de responsabilidade torna-se, 

nesse caso, a típica iniciativa da descentralização, conforme vem sendo configurada dentro da 

lógica do neoliberalismo.  

São itens financiáveis do projeto, ações voltadas para o fortalecimento institucional 

dos órgãos gestores da rede pública estadual de Ensino Médio; expansão do atendimento pela 

construção ou pela ampliação de escolas ou por formas alternativas; melhoria da rede física, 

segundo padrão mínimo de qualidade assumido pela Secretaria de Educação; apoio a projetos 

escolares mediante repasse de recursos diretamente às escolas, além de ações para formar e 

valorizar profissionais da Educação. 

A amplitude das ações propostas pelo PROMED indica um esforço muito grande do 

governo para implementar políticas para esse nível de ensino com a finalidade de mudar a sua 
                                                        
21 O Projeto de Investimento do Rio Grande do Norte está orçado em R$ 13.722.979.000 sendo R$ 8.275.721.20 

recursos do Projeto Escola Jovem (MEC/BID) e 5.497.257.80 recursos da contrapartida estadual de acordos com 

tetos e requisitos definidos pelo MEC para o Programa (PROMED, 2000). 

 



 

 

 

configuração, no entanto elas têm-se mostrado fragmentadas  e com atendimento pontuais à 

população.  

Ressaltamos, ainda, que essa busca é muito mais provocada pela crescente demanda 

em busca de matrículas no Ensino Médio, tendo como motivo a implementação das políticas 

focalizadas nas séries iniciais do ensino básico e pelos níveis de exigências do mercado de 

trabalho, do que por um posicionamento político de governo para desencadear uma real 

política, que viesse a atender às demandas qualitativas desse nível de ensino. 

 

 

4.1 O Projeto Alvorada: uma estratégia para buscar a equidade do Ensino Médio 

 

 

Outro projeto desenvolvido pelo MEC, direcionado para melhoria da qualidade e da 

eqüidade do Ensino Médio, é o Projeto Alvorada. De iniciativa da Presidência da República, 

esse projeto tem como objetivo reduzir as desigualdades regionais, por meio da melhoria das 

condições de vida das áreas mais carentes do Brasil. A sua implantação, a exemplo do 

PROMED/PRODEB, justifica-se pelo crescimento considerável de matrículas no Ensino 

Médio no período de 1995/2000.  

O documento, que serve de Base para as diretrizes do Projeto Alvorada, apresenta os 

seguintes dados: no Ensino Médio, o número de matrículas, que em 1994 era de 

aproximadamente 5 milhões de alunos, alcançou 8,4 milhões, conforme os dados do censo 

escolar de 2001. O número de concluintes também cresceu, passando de 917 mil alunos para 

1,8 milhões em 2001, possibilitando uma formação educacional básica para os mais jovens.  

Este crescimento vem sendo verificado em todo o país, em grande parte, decorrente da 

quase universalização do Ensino Fundamental, na faixa dos 7 a 14 anos, de uma maior 

exigência de escolarização no recrutamento para os postos de trabalho e do próprio projeto de 

vida dos alunos; determinados pelas condições sócio-econômicas, tais fatores possibilitaram e 

exigiram do governo a realização e implantação de projetos, voltados para destinar recursos 

ao Ensino Médio. 

O projeto Alvorada tem como objetivo atender às áreas mais carentes do país, para tanto 

considerou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
22

 do Programa das Nações Unidas 

                                                        
22 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos 

países a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (expectativa de vida 

ao nascer) e renda (PIB per capita). Seus valores variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 

(desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano 



 

 

 

para o Desenvolvimento (PNUD)
23

, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 1991, aceito internacionalmente como um indicador síntese do grau de 

desenvolvimento da população, considerando três dimensões básicas: a renda, a longevidade e 

a educação.  

Para tanto, foram selecionados todos os municípios das microrregiões com IDH menor 

ou igual a 0,500, bem como os municípios isolados, na mesma condição, das outras 

microrregiões com IDH superior a 0,500. 

Para o município emancipado após 1991, adotou-se o IDH daquele que lhe deu origem. 

Foram incluídos, também, para atendimento em 2002, os municípios da área da Agência de 

Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), não enquadrados no presente critério, que estavam 

em situação de calamidade pública em 31/12/2001. 

Esse projeto, elaborado a partir dos índices de IDH e do diagnóstico da situação do 

Ensino Médio, vem sendo implementado pelo governo brasileiro, gradualmente e em 

diferentes etapas. Na primeira etapa, chamada de Plano de Apoio aos Estados de Menor 

Desenvolvimento Humano foi analisada as disparidades entre as Unidades da Federação e 

identificados os 14 estados com IDH inferior à mediana do país, entre eles: os estado do Acre, 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio 

Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.  

O Projeto Alvorada, além de prover investimentos para construção, reforma e 

ampliação de escolas de Ensino Médio, aquisição de equipamentos mobiliários e material 

didático, também destinou recursos para formação e capacitação de docentes que atuam nessa 

modalidade de ensino.  

O gerenciamento intensivo, a focalização dos programas, a priorização dos municípios 

e o compromisso com resultados constituem os princípios básicos desse Projeto, cujas ações 

deverão atender à população por meio da combinação das seguintes linhas de ação: 

                                                                                                                                                                             

baixo; com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de desenvolvimento humano médio; e com índices 

maiores que 0,800 são considerados de desenvolvimento humano alto. 

23 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma rede global de desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas, presente em 166 países. Seu objetivo central é o combate à pobreza. O PNUD 

trabalha em parceria com os governos, a iniciativa privada e a sociedade civil, conectando países a 
conhecimentos, experiências e recursos, ajudando pessoas a construir uma vida digna e trabalhando 

conjuntamente nas soluções traçadas pelos países-membros para fortalecer capacidades locais e proporcionar 

acesso a seus recursos humanos, técnicos e financeiros, à cooperação externa e à sua ampla rede de parceiros 

(BRASIL, 2008).  

 



 

 

 

 propiciar as condições necessárias para que crianças e adolescentes possam 

freqüentar e concluir o ensino fundamental e o médio; 

 assegurar assistência médica, em especial de caráter preventivo, e melhorar as 

condições de saneamento básico; 

 ampliar as oportunidades de trabalho e renda. 

As ações do Projeto Alvorada são voltadas para o atendimento global dos 

educandos, em áreas consideradas estratégicas para a melhoria de vida dos alunos, educação, 

saúde, trabalho e renda. No entanto, são ações compensatórias que trazem no seu bojo os 

princípios de equidade e de oportunidades típicas dos programas focalizados, que foram 

implantados no país no atual cenário das políticas neoliberais. 

O Projeto Alvorada adota no seu gerenciamento as características da nova gestão 

pública, preocupada com a eficiência, a produtividade, indicadores de desempenho, cabendo 

aos Estados e Municípios traçarem suas metas e não medirem esforços para alcançá-las. Esse 

novo modelo gerencial, incorporado pelos programas implantados pelo MEC, caracteriza – se 

pela busca da eficiência, redução e controle dos gastos públicos, demanda de melhor 

qualidade dos serviços públicos e pela descentralização administrativa, dando maior 

autonomia aos sistemas estaduais de educação. 

Tais características, embora sejam justificadas pela competitividade e pelo o discurso 

da busca por equidade, apresenta um quadro preocupante, principalmente no que se refere à 

diminuição dos investimentos na área educacional, especialmente na formação de professores.  

No geral, o que se consegue perceber, com a redução desses investimentos, é a 

proposição de programas e ou projetos realizados, em sua maioria, pela modalidade de 

educação à distância, com base numa formação de caráter aligeirado, provocando efeitos 

econômicos e educativos que não se traduzem na melhoria da qualidade nem da equidade do 

ensino. 

O Projeto Alvorada tem uma grande amplitude, abrangendo várias áreas consideradas 

importantes para a melhoria da qualidade de vida da população. Na área da educação, estão 

compreendidos os Programas Alfabetização Solidária, o Programa de Garantia de Renda 

Mínima – Bolsa Escola e o Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio.  

O Projeto Alfabetização Solidária tem início em 1997, com o apoio da Organização 

das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), e se constitui como 

uma das ações desenvolvidas pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária. De acordo 

com dados da UNESCO, o projeto piloto foi desenvolvido no período de janeiro a julho de 



 

 

 

1997, em 38 municípios brasileiros com altas taxas de analfabetismo e teve como produção 

final, 9.200 jovens instruídos (de 15 a 19 anos).  

O objetivo principal desse projeto é erradicar o analfabetismo entre a população de 15 

e 19 anos de idade, priorizando os municípios com taxas mais altas de analfabetismo e os 

centros mais populosos no Brasil, através da parceria entre o setor público e o privado.  

Esse Projeto tem uma execução descentralizada e visa desenvolver e consolidar uma 

consciência de cidadania, recuperando e integrando a grande parte da população excluída da 

sociedade instruída; fomentar parcerias com universidades e municípios no seu processo de 

avaliação; planejar, supervisionar e disseminar as atividades implementadas junto as 

universidades, municípios e empresas privadas; co-associar e integrar, tanto quanto possível, 

iniciativas e ações para a inclusão e continuidade dos estudos desses estudantes recé-

instruídos, no âmbito da educação básica regular para jovens e adultos, o chamado supletivo.  

O Programa de Garantia de Renda Mínima, vinculado à educação – “Bolsa Escola”, 

foi criado pela Lei nº. 10.219 de 11 de abril de 2001. O programa constitui o instrumento de 

participação financeira da União em programas municipais, de garantia de renda mínima, 

associados as ações socioeducativas, sem prejuízo da diversidade dos programas municipais. 

De acordo com essa Lei, os procedimentos de competência da União serão organizados no 

âmbito do Ministério da Educação, o qual poderá contar com a colaboração técnica de outros 

órgãos da Administração Pública Federal, em condições a serem estabelecidas em 

regulamento (Art. 1º § 3º). 

No que se refere ao Ensino Médio, o Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio 

é composto de vários programas, com ações fragmentadas e que, muitas vezes, se justapõem, 

não chegando realmente a se constituir uma política pública para o Ensino Médio. Por outro 

lado, realçamos o seu caráter assistencialista e a noção de equidade presente nas suas 

diretrizes.  

Discutindo sobre a orientação das políticas para o campo da educação, Oliveira (2000) 

diz que a concepção de equidade é o grande princípio orientador das políticas propostas para 

os países mais pobres e mais populosos do mundo. E acrescenta: 

 

 

A preocupação é com a justiça social, que se faz a partir do desenvolvimento 
das condições humanas, da possibilidade de oferecer um mínimo de 

dignidade aos pobres em todo o mundo, envolvendo as melhores condições 

de saúde, educação e trabalho. Tais condições são chamadas pelos 
organismos internacionais ligados à ONU, de equidade social, e estarão 



 

 

 

fortemente presentes dos estudos e pesquisas dessas instituições, bem como 

ns suas referências políticas, da década de 1990 (OLIVEIRA, 2000, p. 111). 

 

 

É dentro dessa lógica que devemos entender os Programas propostos para o Ensino 

Médio. Os Programas de Desenvolvimento do Ensino Médio (PROMED/PROMEB) e o 

Projeto Alvorada vêm reforçar as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, junto aos 

Sistemas Estaduais de Ensino, no sentido de apoiá-los no esforço para assegurar 

progressivamente a universalização da oferta do Ensino Médio.  

Nesta perspectiva, busca aumentar a oferta de vagas e melhorar sua qualidade e 

eqüidade, orientando os sistemas de ensino quanto à expansão da rede escolar e quanto à 

elaboração de currículos que contemplem uma base nacional comum e uma parte 

diversificada para atender as diferenças.  

Para Oliveira (2000), muito mais do que justiça distributiva, há nos programas 

voltados para Educação Básica, de modo geral, uma preocupação nuclear que está justamente 

no fato de quão eficientemente a educação fará uso dos escassos recursos, de forma a produzir 

resultados cognitivos, os quais por sua vez melhorarão a produtividade do trabalho. 

Os próprios formuladores das concepções do programa compreendem que apenas 

expandir a oferta não basta. Para que se assegure a efetiva inclusão de jovens e jovens adultos 

na escola e na sociedade, faz-se necessário também a adoção de políticas consistentes e de 

real impacto sobre a melhoria da qualidade das escolas de Ensino Médio das redes públicas 

estaduais.  

 

 

4.2 A implantação da política de formação continuada de professores no Rio Grande do 

Norte 

 

 

 A política de formação continuada de professores no Ensino Médio, do Estado do Rio 

Grande do Norte, vem sendo delineada por meio de programas e/ou projetos do Governo 

Federal, não existindo, no momento (2007), na Secretaria de Educação, nenhuma ação de 

formação fora do âmbito desses programas. 

Várias razões justificam a implementação desses programas e/ou projetos no Rio 

Grande do Norte; entre elas, merecem relevância: o fato de não existir um programa estadual 



 

 

 

específico para a formação continuada dos professores; por ser o Rio Grande do Norte um dos 

Estados brasileiros que apresenta uma quantidade significativa de municípios com baixo IDH, 

necessitando, por isso, de mais investimento para promover a melhoria das condições de 

entrada da população no processo educativo e, por último, a vontade política dos governantes 

estaduais em desenvolver ações voltadas para esse nível de ensino, uma vez que mesmo 

financiados com recursos federais, é exigido uma contrapartida de recursos dos Estados que 

vão implantar esses programas. Tais fatores possibilitaram que o Estado recebesse 

financiamento internacional e nacional para desenvolver programas que melhorasse a 

qualidade e a equidade do seu sistema educacional.  

 

 

4.2.1 As ações do PROMED/PRODEB no RN 

 

 

Nos últimos anos, o Ensino Médio vem passando por uma série de mudanças 

significativas, entre elas podemos elencar: a) a Emenda Constitucional nº. 14 que retira o 

caráter de obrigatoriedade dessa modalidade de ensino estabelecido pela Constituição Federal 

de 1988, que no seu Art. 208 comprometia a ação do Estado com a progressiva extensão da 

obrigatoriedade e da gratuidade ao Ensino Médio; b) a Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394/96, 

em seu Art.21, estabelece a educação escolar brasileira composta pela Educação Superior e 

Educação Básica sendo, a última, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio; c) e finalmente a reforma da Educação Profissional que vem sendo implantada 

desde o final da década de 1990.  

Esses fatores interferem de maneira relevante no destino do Ensino Médio e são 

determinantes para a elaboração das políticas voltadas para essa modalidade de ensino. Além 

desses fatores, o Ensino Médio enfrenta, na atualidade, uma série de desafios voltados para a 

definição dos seus currículos, objetivos e programas; para as condições de formação e de 

trabalho dos professores, sobretudo na escola noturna de jovens trabalhadores, considerados 

pontos nevrálgicos, que impossibilitam a expansão e a melhoria da qualidade desse nível de 

ensino. Essa problemática é nacional e se reflete em cada estado da federação, de acordo com 

suas especificidades. Ela reflete, portanto, a política adotada pelo governo central no período 

pós LBD nº. 9.394/96. 

No Rio Grande do Norte, essa situação não é diferente, pesquisa realizada pela base de 

Política e Gestão da Educação/UFRN, intitulada Fatores que Interferem na Produtividade do 



 

 

 

Ensino Médio: um estudo no Rio Grande do Norte (Natal, Mossoró e Caicó), constatou que a 

situação das escolas nessas cidades, em sua maioria, apresenta a seguinte realidade: prédios 

inadequados, mobiliário insuficiente e impróprio, aparelhamentos audiovisual e tecnológico 

inexistentes ou com pouco uso.  

Em alguns casos, há falta de material didático e de consumo, tais como: livro didático 

e referências nas bibliotecas, além de laboratórios não devidamente aparelhados. Os recursos 

humanos são quantitativamente escassos, pois faltam desde pessoal para manutenção da 

estrutura administrativa até professores e técnicos educacionais responsáveis pela organização 

didático-pedagógica da escola.  

O quadro docente, especificamente no que se refere às áreas de matemática, física e 

química, é constituído de professores efetivos, mas também de grande número de professores 

substitutos com contrato temporário e estagiários, formando, assim, um corpo docente com 

interesses variados e concepções diferentes de ensino, dificultando o trabalho do gestor e da 

equipe de coordenação escolar.  

Apesar da existência de um plano de carreira profissional (regulamentado desde 2007), 

o mesmo não estimula o desenvolvimento intelectual com incentivo à formação continuada, 

como também salários condizentes com as responsabilidades exigidas de um educador. Os 

canais efetivos de participação nas decisões pedagógico-administrativas são escassos e, 

quando existem formalmente, funcionam com uma participação restrita, sem o conhecimento 

da coletividade social da escola. 

No Rio Grande do Norte, o desafio em atender a demanda pelo Ensino Médio, que 

apresenta um taxa de crescimento superior a 15%, em meio à necessidade de realizar 

investimentos que permitissem a superação dos problemas existentes, tais como: elevada taxa 

de abandono, baixo nível de proficiência, baixo nível de qualificação do docente, induziu o 

Estado a realizar investimentos para melhorar tanto as condições instaladas da SECD e das 

Diretorias Regionais, como a capacitação dos profissionais da educação e a melhoria das 

escolas do Ensino Médio.  

Nesse cenário, o Estado implantou o PROMED, no início de 2001, com recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos do PROMED para o RN, no 

valor de R$ 13.747.000.000 milhões de reais (segundo informações da coordenadora do 

programa), financiaram inicialmente ações com o objetivo de dotar a Secretaria de Educação 

de capacidade operacional para a implementação do Programa.  

Foi então definida pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do RN (SECD) um 

conjunto de ações distribuídas em quatro componentes: melhoria da qualidade do ensino, 



 

 

 

expansão e melhoria da rede física, fortalecimento institucional e disseminação e difusão. 

Dessa forma foram equipados os setores que são responsáveis pela implantação do Ensino 

Médio na Secretaria. Isso é evidenciado na fala da coordenadora do PROMED/RN, quando 

diz: 

 

 

Para o setor funcionar bem, foram disponibilizados computadores e 

máquinas copiadoras. O programa financiou uma série de coisas para que 
pudéssemos desenvolver um trabalho decente, por que você sabe que as 

instituições tanto públicas quanto federais elas tem falta de tudo né? 

(COORDENADORA DO PROMED/RN, 2008). 

 

 

A partir da fala da coordenadora do programa, constata-se que o recurso do 

PROMED/RN permitiu a melhoria da infra-estrutura das Secretarias e possibilitou a aquisição 

de computadores e outros recursos tecnológicos que, quando bem utilizados, tendem a 

aperfeiçoar os custos e aumentar a produtividade do trabalho. No entanto, ressaltamos que 

somente os usos da tecnologia não são suficientes para provocar mudanças em práticas e 

hábitos arraigados pelo tempo, é necessário fazer também a capacitação dos recursos humanos 

para que incorporem o uso das tecnologias no seu cotidiano escolar. 

Pela fala da coordenadora e pelas próprias características assumidas pelo 

PROMED/RN, pode ser identificada uma articulação com as diretrizes dos organismos 

internacionais no que se refere à modernização da gestão, tanto em nível nacional quanto dos 

sistemas de ensino. Isso é possível de ser evidenciado desde 1993, quando o IV 

PROMEDLAC (Declaração de Santiago) já apontava a necessidade de modernização, 

evidenciando a pouca capacidade instalada tanto dos Ministérios quanto das Secretárias de 

Educação. 

A Declaração de Santiago evidenciava que os Ministérios da Educação deveriam 

dirigir e articular um novo ciclo de políticas educativas, caracterizado por uma crescente 

redistribuição de competências entre as instâncias centrais, intermediárias e locais e, para ISS, 

se fazia necessário uma adaptação dos recursos humanos, financeiros e materiais aos novos 

modelos. Defende que é necessário introduzir práticas e mecanismos para fixarem objetivos e 

normas e para conduzir, articular, seguir e avaliar esse novo processo. 

Ainda segundo a Coordenadora do PROMED/RN, com esses recursos inicias foram 

construídos duas grandes escolas que serviram de referência no Estado. Uma está situada em 



 

 

 

Parnamirim, denominada Dom Nivaldo Monte e uma réplica em São Gonçalo do Amarante 

que é a vereador José Moacir. A coordenadora ressalta: 

 

 

Pode-se dizer que essas escolas têm características de escolas de 1º mundo 

elas são construídas com 10 salas de aula. Têm salas de multimeios, 

laboratórios de informática e laboratórios de ciências. Elas funcionam desde 
2002 com bibliotecas (acervo muito bom) e todos os equipamentos para 

funcionar, elas são consideradas um diferencial (COORDENADORA DO 

PROMED/RN, 2008). 

 

 

É bastante positiva a construção de escolas, com padrão de excelência no estado do 

RN, para suprir a demanda do Ensino Médio. No entanto, é importante considerar que o seu 

funcionamento implica em manutenção, equipamento e pessoas qualificadas, o que exige uma 

política de longo prazo por parte dos governantes. Por outro lado, é preciso considerar ainda 

que, como há uma grande insuficiência de recursos financeiros e humanos para melhorar todo 

o sistema de ensino público, pode-se estar criando ilhas de excelência e aumentando o “gap” 

entre as próprias escolas estaduais.  

Foram realizadas várias ações com recursos do PROMED. Segundo a Coordenadora 

do Programa no Estado, um grande percentual desses recursos foi investido na ação de 

capacitação de docentes para o Ensino Médio, mas, a mesma não soube informar exatamente 

qual foi a quantia investida em formação e nem quantos professores participaram dessa 

formação. Para ela, a formação propiciada pela SECD/RN no âmbito do PROMED/RN: 

 

 

Atingiu todo o Estado não teve distinção, mas as ações variavam de 

município para município, teve ações que somente beneficiou 5 escolas, pois 

as outras não atendiam os critérios do programa, como por exemplo: ser 

exclusivas do Ensino Médio ou com um número de alunos, acima de 1.000 
alunos (COORDENADORA DO PROMED/RN, 2008). 

 

 

Esse fato caracteriza muito bem o caráter focalizador das políticas educacionais, 

adotados no contexto da atual reforma do estado e das ideias neoliberais, uma vez que se 

utiliza de critérios seletivos, excluindo a maioria das escolas e uma parcela significativa de 

professores, além de apresentarem uma concepção de aligeiramento e fragmentação não só 



 

 

 

nos seus aspectos organizativos e temporais, mas também no que diz respeito ao 

aprofundamento de conteúdos e apropriação de competências (CASTRO, 2004). 

As ações de formação continuada, empreendidas pelo PROMED/RN, foram 

organizadas por áreas específicas de conhecimento, considerando a divisão estabelecida pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM): Linguagens e Códigos que 

compreende as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Informática, 

Ciências da Natureza e Matemática, incluem as disciplinas de Física, Química, Biologia e 

Ciências Humanas que configuram os campos de conhecimento de História, Geografia, 

Sociologia, Antropologia, Psicologia, Direito e Filosofia e compreenderam capacitações, 

palestras, seminários, oficinas e estudos realizados no interior das escolas por meio de 

professores pesquisadores e especialistas da área de educação.  

De acordo com a Coordenadora do PROMED/RN, com base nas áreas especificas do 

conhecimento, estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, havia a 

necessidade de se reorganizar o currículo, primeiro para possibilitar uma maior compreensão 

por parte dos professores sobre a nova divisão do conhecimento e, segundo, para compor a 

parte diversificada do currículo, incorporando as particularidades da região. Nesse sentido a 

coordenadora relata: 

 

 

A perspectiva curricular para o Ensino Médio dentro desse programa 

apresentava um projeto semelhante ao Alvorada no entanto, no que diz 
respeito ao PROMED nós tínhamos que construir um produto a partir dos 

parâmetros curriculares e da LDB, os professores elaboraram esse 

documento por região. Região de Natal, região de Caicó e região de 

Mossoró, cada região elaborou um diferente com suas características e 
particularidades. O interessante é que esse documento foi construído por 

pelos professores, então assim é como se fossem os parâmetros da região 

(COORDENADORA DO PROMED/RN, 2008).  

 

 

Evidencia-se nessa fala a necessidade da elaboração de um produto com o objetivo de 

apresentar resultados para os órgãos financiadores. Essa é uma das características assumidas 

pelos financiamentos internacionais, que exigem o cumprimento de metas e indicadores numa 

ótica de produtividade. Essa forma de gerenciar está de acordo com a reforma gerencial que 

vem sendo implantada no Brasil e objetiva: aumentar a eficiência e a efetividade dos órgãos e 

agências do Estado, melhorar a qualidade das decisões estratégicas do governo e sua 

burocracia e assegurar o caráter democrático da administração pública.   



 

 

 

 As temáticas para realização das ações de capacitação foram escolhidas, segundo a 

coordenadora do PROMED/RN, de acordo com a necessidade dos professores, solicitadas 

por eles, de acordo com a necessidade da escola, através de conversas informais realizadas 

com os professores nos encontros e palestras organizados pela SECD/RN.  

A fala da Coordenadora mostra uma convicção de que, realmente, as temáticas das 

capacitações foram escolhidas pelos professores e que a Secretaria respeitou as mesmas. Isso 

seria considerado um ponto positivo na política de formação vivenciada. Entretanto, vale 

ressaltarmos que, apesar deste relato, a Secretária de Educação e as escolas centralizaram seus 

estudos pautados nas diretrizes da reforma do Ensino Médio, comprovando assim, a 

identificação dos treinamentos, sempre pautados nas necessidades institucionais e organizados 

pelos órgãos centrais limitando a participação dos professores.  

As ações desenvolvidas no campo da formação pela SECD/RN, com recursos do 

PROMED, não se restringiram apenas à formação continuada, a formação inicial também foi 

objeto de discussão e debate. Esse fato pode ser constatado na fala da coordenadora:  

 

 

O destino do ensino médio na Modalidade Normal no estado do RN, para 

tanto contou-se com a participação dos técnicos do MEC que trabalham com 

o ensino médio para subsidiar a discussão. O estado do RN possuía na época 
10 escolas de ensino médio Modalidade Normal. Dessas apenas 4 quiseram 

permanecer oferecendo o curso de magistério, eram escolas consideradas 

referências no campo da formação e algumas delas contavam com apoio de 
grupos de pesquisa da UFRN no desenvolvimento dos seus trabalhos. No 

entanto, a quantidade de alunos foi diminuindo e os alunos foram 

transferidos para outras escolas (COORDENADORA DO PROMED/RN, 

2008). 

 

 

O relato da coordenadora constata o desaparecimento gradual do curso de formação de 

professores em nível médio e mostra a grande complexidade da expansão do ensino superior 

no Brasil e da formação de professores nesse nível de ensino. De certa forma, podemos dizer 

que a escola média normal foi substituída, na sua maioria, pelos cursos de formação em nível 

de graduação, criados no contexto da década da educação e com financiamento do FUNDEF.  

É preciso registrar que no campo da formação docente, o FUNDEF representou um 

incentivo ao cumprimento da exigência da LDB – Lei 9.394/96, uma vez que mobilizou 

indiretamente as instituições formadoras a realizarem cursos de formação de magistério nos 

diferentes Estados via processo de interiorização dessas instituições.  

Um exemplo disso se encontra no próprio Estado do Rio Grande do Norte, onde a 



 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1999, instituiu o Programa de 

Qualificação Profissional para a Educação Básica – PROBÁSICA, com o objetivo de 

promover uma formação, que oportunizasse aos professores da rede oficial de ensino 

conhecimentos teórico-metodológicos necessários ao aperfeiçoamento de seu desempenho em 

sala de aula.  

As discussões em torno do destino do Ensino Médio, na Modalidade Normal, além de 

definir quais as escolas permaneceriam a oferecer essa modalidade, passaram a exigir a 

elaboração de um documento, ou seja, uma diretriz que definisse qual a função do Ensino 

Médio Normal. Para tanto, segundo a Coordenadora do PROMED: 

 

 

Houve um segundo encontro para essas escolas que ministravam o ensino 

médio normal. Até então as mesmas estavam funcionando sem nenhum 
documento legal, que apresentasse suas normas e funções, então, 

funcionavam mais na base da experiência, por que o pessoal tinha 

conhecimento de como funcionar, mas na verdade não existia um documento 

que regulasse isso. Então foi realizado um seminário para discutir o destino 
das escolas e a construção desse documento (COORDENADORA DO 

PROMED/RN, 2008). 

 

 

A definição de um documento para estabelecer as diretrizes do Ensino Médio Normal 

tornou-se necessária em consequência da atual Lei de Diretrizes e Bases que retira da Escola 

de Ensino Médio, Modalidade Normal o lócus formal e obrigatório para a formação de 

professores da Educação Básica e transfere para a Escola Normal de Curso superior com a 

criação dos Institutos Superiores de Educação (KISHIMOTO, 1999). 

Essa foi uma grande mudança provocada pela LDB nº. 9394/96, visto que o objetivo 

das escolas normais, como „locus‟ da formação de professores, datam de 1880, quando 

precisaram formar professores para os cursos profissionalizantes. Essa função se manteve e se 

ampliou de acordo com as legislações vigentes. Segundo Campos (2003), as Escolas Normais 

eram públicas e particulares e se orientavam para a formação de professores que deveriam 

lecionar nas primeiras séries primárias, hoje ensino fundamental. 

Com a Lei nº. 4.024/64, a formação de professores nas Escolas Normais voltou a ter 

quatro anos divididos em duas etapas: nos primeiros dois anos, seria dada uma formação 

geral, como se fazia com os demais cursos do então Ciclo do Ensino Secundário (atual Ensino 

Médio); nos dois últimos anos, os alunos receberiam a formação pedagógica. Esse novo 

formato começou a funcionar em 1969, permanecendo até o ano letivo de 1974.  



 

 

 

Com as Leis nº. 5.540/68 e nº. 5.692/71, o locus de formação de professores foi 

claramente definido: a universidade ficou com a responsabilidade de ministrar os cursos de 

Licenciaturas (especializações nas diferentes áreas) com o objetivo de formar professores para 

atuarem no ensino das últimas séries do nível fundamental e médio; as Escolas oficiais e 

particulares responderiam pelos cursos de Magistério profissionalizante de nível médio, que 

objetivava formar o professor polivalente para atuar nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental. Segundo Kullok (2000, p.73), a partir de 1971, com a reforma do ensino de 1º e 

2º graus, pela Lei nº. 5.692/71, as escolas normais foram substituídas pelos cursos 

profissionalizantes de habilitação para o magistério, perdendo, com isso, sua identidade. 

Esse modelo de curso reforçou a ambivalência no processo de formação de professores 

que iriam atuar nas primeiras séries da Educação Básica e dos professores que atuariam nas 

últimas séries desse nível de ensino, além de criar a fragmentação entre os conteúdos 

específicos e os de cunho pedagógico na própria formação desses docentes. 

No contexto atual, com a nova LDB nº. 9.394/96, a formação dos professores, para 

atuar na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), deverá 

ser realizada em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e Institutos 

Superiores, sendo admitida, para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental, a formação em nível médio na modalidade normal.  

A perda da identidade da Escola Normal, como formação para o magistério, criou uma 

crise dentro dos sistemas de ensino, que mantinham escolas e professores equipados para essa 

função. Nesse sentido, justifica-se a preocupação da SECD/RN com a definição de novos 

rumos para as escolas e professores que atuavam nessas escolas. 

Além das capacitações envolvendo a temática do Ensino Médio Modalidade Normal, a 

Secretaria de Educação; em consonância com o Ministério da Educação, ao reconhecer as 

dificuldades enfrentadas pelos professores para compreender os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e colocá-los em ação, ofereceu algumas capacitações e 

estudos no sentido de dinamizar a utilização desses parâmetros. Segundo a Coordenadora: 

 

 

Nos trabalhamos para a dinamização dos parâmetros curriculares em ação. 

Levamos professores da universidade para fazer essa dinamização desse 

material agora tem que ver que nessas capacitações vieram representações 

das escolas sempre, não vinha todos os professores, eram representações por 
disciplinas e os coordenadores sempre estavam presente e teoricamente eles 

seriam multiplicadores na escola desse trabalho (COORDENADORA DO 

PROMED/RN, 2008). 



 

 

 

A fala da coordenadora revela um aspecto importante, que foi o direcionamento dado 

à formação continuada. Percebe-se que não houve uma preocupação em atingir a todos os 

professores da rede, nem mesmo todos os professores por disciplina, mas adotou-se o caráter 

multiplicador, que garantiu o cumprimento da meta de atingir todas as escolas do Estado, 

ficando a capacitação da grande maioria dos professores à mercê de repasse dos 

coordenadores ou de outros professores que participaram da capacitação.  

Esse modelo formativo, amplamente utilizado e recomendado pelos organismos 

internacionais de financiamento, indica o caráter focalizador e excludente do Programa.  

A formação continuada deve ser um direito de todos os professores e não somente de 

alguns. Essa situação se agrava, se considerarmos as várias áreas do conhecimento e as 

diferentes disciplinas que compõem o currículo do Ensino Médio e que precisa estar 

constantemente atualizadas.  

Outro ponto significativo a ser ressaltado diz respeito ao fato de que as ações de 

formação continuada, no âmbito do PROMED/RN, encontram-se centralizadas nos estudos 

relacionados aos PCNEMS. As capacitações restringem-se à necessidade de possibilitar uma 

maior compreensão dos professores na utilização dos Parâmetros Curriculares, uma vez que 

estes foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientá-los na busca 

de novas abordagens e metodologias. 

Os PCNEMS trazem para o Ensino Médio uma nova diretriz curricular, apoiada em 

competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; orientam os professores 

quanto ao significado do conhecimento escolar quando contextualizado e quanto à 

interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender. 

Segundo as orientações dos PCNEM, o currículo está sempre em construção e deve ser 

compreendido como um processo contínuo que influencia, positivamente, a prática do 

professor. Com base nessa prática e no processo de aprendizagem dos alunos, os currículos 

devem ser revistos e sempre aperfeiçoados. 

Essa proposta de capacitação, baseada na dinamização dos PCNEM, configura-se no 

que Santos (1998) define como formação contínua do tipo institucional, uma vez que a 

necessidade de estudar esses parâmetros decorre de algumas mudanças pedagógicas, no 

sistema educacional, introduzidas pelos mesmos. No entanto, ao analisar a formação 

realizada, a Coordenadora as apresenta como sendo uma necessidade dos profissionais da 

educação. 



 

 

 

De acordo com Santos (1998), as propostas de atividades de formação contínua 

(cursos, seminários, oficinas etc.) podem partir tanto das instituições quanto do coletivo dos 

professores. Para realização da formação contínua do tipo institucional: 

 

 

[...] tanto no nível do sistema de ensino como no das escolas, geralmente são 
contratadas pessoas de reconhecida competência em um campo, ou grupo de 

pessoas, ou mesmo uma instituição que se encarrega de desenvolver o 

programa de capacitação. Nesse caso toda programação é previamente 
discutida pelos indivíduos, grupos ou pelas agências capacitadoras e pelas 

instâncias que demandam a formação [...] (SANTOS, 1998, p. 128). 

 

 

Desse modo, constata-se que as capacitações, realizadas no âmbito do PROMED, com 

objetivo de dinamizar os PCNEM, configuram-se numa formação do tipo institucional, uma 

vez que seguem as orientações da reforma e das agências financiadoras dos programas 

voltados para essa ação.  

No âmbito do PROMED/RN, as ações de formação foram variadas, procurando atingir 

áreas consideradas estratégicas para a implantação da reforma no cotidiano escolar. Assim, 

identificamos que a SECD com recursos do PROMED também realizou a capacitação na área 

de informática, justificada pelo fato de que esse programa possibilitou a chegada de 

computadores para todas as escolas da rede e a maioria dos professores não tinha 

conhecimento sobre o uso da informática nem, tão pouco, sobre como manusear os 

computadores.  

Ressaltamos, então, a importância das tecnologias como forma de modernizar os 

sistemas educacionais, mas esclarecemos que a inserção dos novos meios tecnológicos na 

escola deve fazer parte de uma política séria para a área e não pode ser dissociada de uma 

política de formação de recursos humanos e de formas mais humanísticas de utilização dos 

mesmos. Não basta introduzir na escola vídeo, televisão e computador; é preciso criar, na 

mesma, uma cultura tecnológica, para que essa nova tecnologia possa ser incorporada ao 

cotidiano do professor. 

Outra ação, considerada de extrema relevância, no âmbito do PROMED, foi a 

capacitação para o uso da biblioteca. Como nos diz a Coordenadora do PROMED: 

 

 



 

 

 

Os livros quando chegavam nas escolas eles ficavam muitos soltos e não 

tinha assim uma pessoa que fizesse a catalogação, então nós fizemos 

também uma capacitação para pessoas que atuavam nas bibliotecas para o 
manuseio dos livros(...) por que também um dos maiores problemas é em 

relação aos bibliotecários, às vezes, não têm uma formação de bibliotecário, 

de saber que aquele produto que está ali segurando a porta tem um 

tombamento, que pertence a escola, que pertence a comunidade escolar, esse 
é um grande problema e por isso nós também fizemos essa capacitação 

(COORDENADORA DO PROMED/RN,2008) 

 

 

Essa capacitação, apesar de sua importância, possui um caráter meramente 

instrumental, uma vez que visa possibilitar aos bibliotecários ou professores, que atuam nessa 

função, apenas saber como manusear o livro.  

Com o término das ações do PROMED, o programa foi substituído pelo Programa de 

Equalização das Oportunidades de acesso à Educação Básica (PRODEB) de aspecto mais 

abrangente, pois pretende atender a toda a Educação Básica. Essa substituição aconteceu em 

virtude do Governo Federal não ter renovado o convênio com o BID (seu principal 

financiador).  

Apesar do PRODEB não estar voltado nacionalmente para a formação de professores, 

no Rio Grande do Norte, vem desenvolvendo ações de formação continuada de professores 

que atuam no Ensino Médio, o mesmo visa dar continuidade às ações de formação iniciadas 

pelo PROMED/RN. 

De acordo com a Coordenadora do PRODEB o programa encontra-se estruturado em 

três etapas o PRODEB I
24

, O PRODEB II e o PRODEB III, tais etapas concretizam-se por 

meio de convênios estabelecidos entre o Governo Federal e a Secretaria de Educação do 

Estado, os recursos do PRODEB II e III estão sendo investidos em formação continuada.  

O PRODEB financiou várias ações com o objetivo de operacionalizar, no Estado do 

RN, as diretrizes Curriculares do Ensino Médio, entre elas: a) seminário para disseminação e 

aprofundamento sobre as diretrizes curriculares; b) construção de projetos interdisciplinares e 

c) formação em áreas específicas: 

 

 

O PRODEB II permitiu que fosse realizado o 1º seminário para 
disseminação das novas orientações curriculares para o Ensino Médio. Nesse 

                                                        
24 As ações do PRODEB I foram voltadas para aquisição de materiais e recursos como instalação e manutenção 

de computadores com acesso a internet, manutenção de laboratório de informática, kit esportivo e transporte 

escolar.  



 

 

 

seminário participaram os autores, ou seja, as pessoas que foram os relatores 

finais e que elaboraram o documento final. Esse documento foi elaborado 

com a contribuição de todos os professores do país teve o primeiro que foi 
regional e depois um seminário nacional. Na construção desse documento 

participaram todos os professores e todos contribuíram para elaboração da 

redação final, após a publicação desse material, os Estados fizeram uma 

divulgação foi distribuído para todas as escolas, nos locais de trabalho dos 
professores (COORDENADORA DO PRODEB/RN, 2008). 

 

 

As discussões, em torno das novas questões curriculares, com o intuito de reformular e 

encontrar uma definição para o Ensino Médio justificam o investimento do PRODEB II para a 

elaboração de um documento capaz de orientar os professores atuantes nessa modalidade de 

ensino no que diz respeito ao destino do aluno e da aprendizagem deste. A necessidade de 

aprofundamento destas questões resultou em um novo convênio que destinou recursos para a 

realização de um seminário regional. Segundo a Coordenadora do PRODEB, 

 

 

Foi realizado um seminário regional para disseminação das questões 

relacionadas ao currículo para as 16 Diretorias Regionais de Ensino 

(DIREDS) do interior do estado.  Esse seminário foi aqui em Natal e ocorreu 

por representação de professores. Nos seminários regionais a gente não 
levou os consultores, esse seminário foi realizado pela própria equipe da 

SECD/RN a gente quem fez esse trabalho de disseminação 

(COORDENADORA DO PRODEB/RN, 2008). 

 

 

Vale ressaltarmos, na declaração da coordenadora do PRODEB, a existência de dois 

aspectos significativos: o primeiro diz respeito à importância de disseminar e discutir as 

questões curriculares, tentando alcançar o maior número de professores possível, uma vez que 

o seminário foi realizado para as 16 DIREDS e mostra uma articulação do estado com as 

políticas nacionais, não medindo esforços para construir uma matriz curricular única para o 

Ensino Médio.  

O segundo refere-se ao fato de que foram os próprios técnicos da SECD que 

realizaram esse processo de disseminação, dessa forma, já atuando como multiplicadores para 

transmitir os conteúdos que foram concebidos nacionalmente, revelando uma concepção de 

formação de caráter instrumental.  

Outro convênio realizado pelo PRODEB II, voltado para a formação de professores, 

destinava recursos para elaboração de projetos interdisciplinares, esses são apresentados nos 



 

 

 

PCNEM como uma nova forma de encaminhar os conteúdos das disciplinas, uma forma de 

dinamizar a prática docente. É uma inovação no campo educacional e não é do domínio dos 

professores, portanto justifica uma capacitação dos mesmos. De acordo com a Coordenadora 

do PRODEB: 

 

 

Baseados na nova proposta de orientação curricular as escolas receberam 

recursos e desenvolveram projetos, por sinal bastante interessante, e o 
resultado maior dessa formação foi a elaboração e implantação de projetos 

interdisciplinares no interior das escolas. Alguns desses projetos foram 

selecionados para a realização da II Feira de Ciências (COORDENADORA 
DO PRODEB/RN, 2008). 

 

 

O investimento na formação continuada, para propagar a ideia dos projetos 

interdisciplinares, é uma tentativa de mudar a prática tradicional dos professores do ensino 

médio, realizada de forma fragmentada. De acordo com os PCNEMS, acredita-se que o 

currículo, como dimensão especificamente epistemológica e metodológica, pode mobilizar 

intensamente os alunos, assim como os diversos recursos didáticos disponíveis e/ou 

construídos coletivamente. A interdisciplinaridade possibilitará a dinamização do processo de 

ensino-aprendizagem numa perspectiva dialética, na qual o conhecimento é compreendido e 

apreendido como uma construção histórico-social (2000). 

Em seus relatos, a Coordenadora evidencia a assinatura de novos convênios, no âmbito 

do PRODEB II, para financiar ações para o Ensino Médio. Ela indica que não existia, no 

âmbito da própria SECD/RN, um planejamento de longo prazo na condução das ações da 

reestruturação do Ensino Médio. Parece que ações vão surgindo a cada instante, o que 

demonstra uma ausência de política pública para a área. 

Dentre as ações de formação continuada, voltadas especificamente para o 

aprofundamento dos conteúdos das áreas específicas, destaca-se:  

a) capacitação em Língua Espanhola; 

b) jornadas pedagógicas; 

c) capacitações em Ciências da Natureza; 

d) oficina sobre atualizações do projeto político-pedagógico; 

e) capacitação sobre o protagonismo juvenil saúde e prevenção nas escolas. 

Ressaltamos que a capacitação em Língua Espanhola foi realizada em parceria com a 

Universidade Potiguar no período de maio a agosto de 2007, com recursos do PRODEB II. 



 

 

 

Atendeu a 279 escolas e 279 professores, o que indica 01 professor por escola. O curso teve 

uma carga horária de 120h. Essa capacitação de acordo com dados da Secretaria do Ensino 

Médio, é uma das ações prevista pelo PROMED que foi continuada pelo PRODEB II e III.  

Essa capacitação justifica-se por dois grandes motivos: a obrigatoriedade deste 

conteúdo na atual LDB nº. 9394/96, que estabelece na parte diversificada do currículo a 

inclusão obrigatória, a partir da quinta série, do ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição (Art. 24 §5º), e pela falta de habilitação da maioria dos professores que já atuam 

nas escolas sem a devida qualificação.  

As capacitações em Ciências da Natureza foram realizadas nas 16 DIREDS no período 

de agosto a setembro de 2007, atendendo a 279 escolas e 279 professores com uma carga 

horária de 16 horas. Foram realizadas para professores das tele-salas, por meio do uso do 

material pedagógico do tele curso 2000.  

Foi realizada ainda, em setembro de 2007, uma oficina sobre atualizações do Projeto 

Político-Pedagógico 279 escolas das 16 DIREDS e 837 docentes com carga horária de 8 horas 

e Capacitação sobre o protagonismo juvenil, saúde e prevenção nas escolas em parceria com a 

Secretaria de Saúde/UFRN/ONG‟S, realizada em Junho de 2007, atendendo em 30 escolas, 

120 docentes e 5.000 estudantes com carga horária de 16 horas (PRODEB III). 

As Jornadas Pedagógicas foram realizadas em julho de 2007, atendendo a 279 escolas 

e 2.270 professores com carga horária de 16 horas, já no âmbito do PRODEB III. Essas 

jornadas abrangeram as seguintes temáticas: intensificação das discussões sobre currículo, 

valorização da formação cientifica, Ensino Médio Noturno e profissionalização do Ensino. De 

acordo com a Coordenadora do PRODEB: 

 

 

Esta é uma das ações já iniciadas no âmbito do PRODEB III, embora este 

ainda esteja em processo de aprovação pelo Ministério de Educação e a 

Secretaria não tenha autorização para dar início as suas ações, em virtude da 

realização de algumas reformulações. As jornadas pedagógicas elas vão ser 
agora aprofundadas a gente vai aprofundar ainda por que discutir essas 

questões principalmente currículo, a valorização da formação cientifica, a 

profissionalização do ensino são questões assim que estão começando com a 
disseminação dessas diretrizes, mas ainda falta muito o currículo é uma 

questões assim que tem que ser estudada e tem que ser bem definida dentro 

da escola até porque a nossa LDB ela dá bastante autonomia as escolas na 
questão da definição do currículo e é uma das coisas que a escola tem que 

pensar por que o currículo é como se fosse a espinha dorsal do trabalho do 

professor, do projeto político pedagógico da escola (COORDENADORA 

DO PRODEB/RN, 2008). 



 

 

 

A partir dos dados acima, percebe-se que foram capacitados no ano de 2007 um grupo 

de 3.860 professores e 1.515 gestores em treinamentos de curta duração, na sua grande 

maioria com 16 horas. Essa forma de capacitação é considerada pelos teóricos da formação, 

entre eles Freitas (2005), Porto (2000), Alarcão (2003), como insuficientes para provocar 

mudanças nas práticas docentes e de gestão.  

A crítica fundamenta-se no pouco espaço de tempo em que são trabalhados conteúdos 

significativos, não permitindo o aprofundamento dessas discussões, pois a massificação e o 

grande volume de informações transmitidas não dão condições de reflexão e discussão para 

um melhor entendimento por parte dos professores, além disso, de acordo com Ribas (2000, 

p.14): 

 

 

A maioria dos professores não tem condições de compreender a palestra, 

deixando-se impressionar pela retórica do palestrante. De que adianta isso se 

os cursistas aceitam tudo passivamente? No período destinado a debates não 
se questiona, pois o assunto não é, na maioria das vezes, de domínio do 

professor e este não conseguiu apreendê-lo em tão pouco tempo. Como é que 

alguém formado dentro do abominável culto à autoridade ousaria discordar 

de um “especialista”? Mesmo que tenha ímpetos de questionar, teme expor-
se e ser ridicularizado. 

 

 

Sendo assim, esse tipo de formação não oferece aos professores subsídios teóricos 

para reformular sua prática, não permite a possibilidade de uma maior participação no sentido 

de debater os problemas oriundos do seu cotidiano nem tão pouco um aprofundamento, 

atualização, ampliação e aprendizagem de novos conhecimentos.  

Tais aspectos caracterizam o modelo de formação continuada, pautado na construção 

permanente do conhecimento e do desenvolvimento profissional, proporcionando nova 

reflexão sobre a ação docente, o que nos conduz a perceber que as ações de formação, 

realizadas como jornadas pedagógicas, não podem ser consideradas ações de formação 

continuada, pois não possibilitam os aspectos destacados acima. 

Esse quadro revela a importância da realização dos programas de formação 

continuada, dentro de uma perspectiva de reflexão sobre a prática, para que esta seja um meio 

de desenvolver o pensamento, a ação, e se construa uma competência pedagógica baseada no 

processo de profissionalização da ação docente. O professor não pode continuar sendo um 

mero transmissor de teorias, deve, sim, construí-las. É urgente repensar a formação do 



 

 

 

professor, dentro de um processo contínuo, que o possibilite refletir cotidianamente sobre sua 

prática.  

 

 

4.2.2 As ações do Projeto Alvorada no RN 

 

 

O Projeto Alvorada tem início a partir de 2001, funcionando com recursos do Governo 

Federal. Esse Projeto foi subdividido, conforme dados da SECD/RN, para efeito de sua 

operacionalização, em três etapas: o Projeto Alvorada I (17 escolas), o Projeto Alvorada II (80 

escolas) e o Projeto Alvorada III (55 escolas).  

A implantação desse projeto foi justificada pelo crescimento do número de matrículas 

da Educação Básica, no Estado. Segundo dados da própria SECD/RN, em 1997 o número de 

alunos matriculados era de 35.011, e, em 2000 esse número aumentou para 40.807 alunos 

apresentando um crescimento na ordem de 16,55%.  

O projeto visava implementar políticas educacionais, nesses municípios, com o intuito 

de desenvolver uma educação de qualidade para assegurar o êxito e a permanência dos alunos 

na escola, para tanto fazia-se necessário a elaboração de um diagnóstico da situação do Ensino 

Médio quanto a rede física, perfil do aluno, taxa de escolarização líquida, 

aprovação/abandono e perfil do professor que possibilitasse o delineamento de ações para 

minimizar e/ou superar os problemas já apontada nos municípios contemplados pelo Projeto.  

Dentro os municípios contemplados pelo Projeto Alvorada, o maior atendimento à 

clientela do Ensino Médio foi realizado pela rede Estadual, devido ao processo de 

municipalização vivenciado pelo o Ensino Fundamental, que força o Estado a se 

responsabilizar pelo Ensino Médio, e concentrou-se, em sua maioria, no turno noturno. A 

opção por investir no Ensino Médio noturno está no fato de que neste turno se concentra um 

elevado número de matrículas. A explicação para isso está na distorção idade/série, tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Médio. Diante dessa situação, conforme nos diz o Projeto 

Alvorada (2000, p.8): 

 

 

Dificilmente o Estado conseguirá, a curto prazo, equilibrar as matrículas do 

Ensino Médio entre o noturno e o diurno, uma vez que mantidas as 
condições atuais, a tendência é que a demanda continue a buscar as vagas do 

Ensino Médio no turno noturno, exigindo uma maior flexibilização nas 



 

 

 

formas de atendimento (modular, tutorial ou à distância) e um acesso com 

qualidade a esse nível de ensino, através de uma sólida educação geral, 

desenvolvendo a capacidade de aprender e continuar aprendendo para 
adaptar-se com flexibilidade às possibilidades de ocupação profissional e 

continuidade de estudos. 

 

 

Essa situação também é identificada por Guedes (2007, p. 126), quando faz a 

seguinte constatação, ao estudar a configuração do Ensino Médio noturno no RN: 

 

 

Especificamente nos dados de escolaridade do ensino médio noturno, o Rio 

Grande do Norte apresenta oscilações no final da década de 1990 e uma 

tendência decrescente nos últimos quatro anos, com índices que variam de 
60,0% em 1997 a 51,7% em 2005. Apesar disso, o noturno ainda é o turno 

de maior volume de matrículas no Estado. Alguns aspectos contribuem para 

explicar esse movimento de redução no volume das matrículas do ensino 

médio noturno brasileiro, e, particularmente, norte-rio-grandense. O primeiro 
deles é ocasionado por políticas de regularização do fluxo escolar que 

induzem à diminuição na distorção idade-série, elevando a coorte de alunos 

de 15 a 17 anos, normalmente, um perfil de aluno mais propenso a 
matricular-se no período diurno. 

 

 

Os indicadores do Ensino Médio mostram ser esse um nível de ensino que merece ter 

políticas mais consistentes, se o país quiser recuperar os déficts que foram acumulando-se ao 

longo de várias décadas. A taxa de escolarização líquida do Ensino Médio indica que menos 

de 20% da população de 15 a 17 anos está sendo atendida nesse nível de ensino. Embora este 

número seja considerado alto em relação a quantidade de alunos que estão matriculados nessa 

modalidade, não se pode deduzir que esta clientela esteja fora da escola. Segundo dados da 

SECD/RN: 

 

 

É provável que estes alunos estejam retidos no Ensino Fundamental, cujas 
taxas de distorção idade/série, são superiores a 80% de 5ª a 8ª série. No 

Ensino Médio essa taxa é superior a 90% no 1º ano. Conclui-se dessa forma 

que nos municípios em estudo, os alunos já ingressaram nesse nível de 

ensino com uma elevada distorção idade/série (SECD/RN, 2000). 

 

 

Com relação à produtividade do Ensino Médio, conforme dados do Projeto Alvorada 

(2000), constata-se que: os índices de aprovação são bastante satisfatórios em torno de 75% 



 

 

 

no total das séries no período de 1996 a 1999; as taxas de abandono são altas: 24% na 

primeira série, 18% na segunda série e 8% na terceira série, no entanto, registrando-se uma 

tendência à redução no ano de 1999, na maioria dos municípios contemplados por esse 

programa.  

 As altas taxas de abandono podem estar relacionadas à desvinculação do ensino, às 

condições concretas de vida dos alunos, seus interesses e necessidades. Os programas das 

disciplinas que compõem o currículo do Ensino Médio, em sua maioria, não apresentam 

relações com o contexto no qual estão situados os alunos e a própria escola. Os conteúdos 

estudados não estão relacionados ao cotidiano dos alunos e dos professores, tornando-se algo 

desinteressante e sem qualquer utilidade para os jovens que frequ entam essas escolas. 

Tal situação reforça a necessidade de reelaboração da proposta curricular e justificam 

a proposição desse projeto, como forma de garantir uma intervenção do Estado nessa 

realidade. Seu objetivo é garantir um atendimento integral aos alunos egressos do Ensino 

Fundamental, bem como, melhorar a qualidade que daqueles que já se encontram no Ensino 

Médio, possibilitando também o atendimento à demanda escolar existente.  

As ações do Projeto Alvorada foram pensadas pela Secretaria de Educação, 

considerando o diagnóstico realizado para a elaboração do projeto, que identificava as 

necessidades do Ensino Médio no Estado do Rio Grande do Norte. No projeto original, 

estavam previstas ações destinadas à realização de encontros, seminários, oficinas, cursos e 

pesquisas, à aquisição de um acervo bibliográfico, kits tecnológicos e à contratação de 

especialistas.  

De acordo com o Plano de Trabalho da Secretaria de Educação do Estado do Rio 

Grande do Norte (2001), as ações do Projeto Alvorada, destinadas a formação e capacitação 

dos professores envolveram: um Encontro Regional, realizado em Ceará-Mirim, com o 

objetivo de analisar a realidade econômica, social e educacional da região e apresentação da 

proposta de intervenção do projeto. Este encontro teve duração de 16 horas, envolvendo 324 

participantes. Destes, 186 eram professores, 22 gestores, 24 técnicos e 92 representantes dos 

diversos setores da sociedade.  

Um seminário de capacitação curricular com o objetivo de estudar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio contidas no parecer do CNE e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Inicialmente foram destinadas 16 horas para discutir 

as diretrizes curriculares gerais; num segundo momento, os professores foram divididos por 

área e por disciplina para discussão da fundamentação e competências de cada área (24 

horas). Foram capacitados 186 professores, 22 gestores e 24 técnicos. 



 

 

 

Uma oficina pedagógica, para elaboração da Proposta Curricular, envolveu 138 

professores, sendo 63 da área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, 45 da área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e 30 da área de Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. Essa ação compreendeu 3 etapas, sendo portanto, identificada como 

processual e objetiva por primeiro, realizar uma análise crítica da Proposta Curricular do RN 

para o Ensino Médio com base nas atuais diretrizes e nos PCN‟s.  

Segundo, a partir dessas análises e considerando as características socioeconômicas e 

culturais da clientela, elaborar uma proposta curricular para o Ensino Médio da região, 

considerando as particularidades dos alunos que frequentam o Ensino Médio Noturno, e por 

último elaborar ou reelaborar o Projeto Político Pedagógico de cada uma das 17 escolas que 

faziam parte da primeira etapa do Projeto Alvorada. As oficinas foram coordenadas por 

especialistas com duração de 24 horas cada. 

Foi ainda realizado um encontro articulado com o Ensino Fundamental, no sentido de 

promover a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de forma a permitir ao aluno 

concluir o Ensino Fundamental com continuidade de estudos. Para tanto, foi realizado um 

encontro em Natal, durante 3 dias envolvendo 51 professores, 17 técnicos das escolas, e 4 

técnicos da DIRED.  

Oficina Pedagógica com o objetivo de oportunizar aos alunos do Ensino Médio, que se 

encontram em distorção idade/série, a correção dessa distorção. Para isso, foi discutida a 

elaboração de uma proposta curricular que contemplasse as base dos Parâmetros Curriculares 

e as características socioeconômicas e culturais para as classes de aceleração da 

aprendizagem. Essa ação envolveu 13 professores instrutores, 186 professores, 22 gestores e 

24 técnicos.  

Percebe-se que a formação continuada de professores para o Ensino Médio, no Estado 

do Rio Grande do Norte, realizada com recursos do Projeto Alvorada, foram encaminhadas na 

mesma lógica e conteúdos desenvolvidos nas formações realizadas no PROMED/PRODEB, 

foram capacitações fragmentadas e tiveram os PCNEM como foco. Ressaltamos que nesse 

caso específico já houve uma preocupação maior com a parte pedagógica e foram realizadas 

algumas capacitações por áreas específicas, sem, contudo, atender o universo dos professores 

que estão ministrando aulas no Ensino Médio.   

Nesse sentido, é pertinente recorrer a Kuenzer (2005) quando diz que a prática tem 

mostrado que não há diferenças significativas na prática do professor a partir de experiências 

fragmentadas de treinamento. E complementa: 

 



 

 

 

[...] Nestas formas de qualificação, não se discute a articulação da disciplina 

à totalidade do trabalho escolar, permanecendo a capacitação no estrito 

limite da disciplinar. O professor, como resultado desse tipo de formação, 
vai consolidando uma identidade de professor disciplina, e não da escola, 

não estabelecendo articulações entre o seu trabalho e a totalidade do trabalho 

pedagógico escolar; assim ele pode transitar entre diferentes escolas, com a 

sua identidade de professor de disciplina, sem estabelecer vínculos ou 
estabelecer compromissos com os diferentes espaços educacionais em que 

atua. [...] (KUENZER, 2005, p. 302). 

 

 

Nas formações, realizadas no âmbito do Projeto Alvorada, é importante ressaltar que, 

além de limitada e fragmentada, essa capacitação não chegou a todos os professores efetivos, 

pois somente uma minoria teve acesso a elas. Pelos dados apresentados pela SECD, foram 

atendidos 153 municípios, quase a totalidade dos municípios norte-riograndenses que chegam 

a 167, mas o número de professores atingidos foi insignificante. De acordo com a 

coordenadora do projeto, o objetivo primordial dessas capacitações era elaborar um 

referencial, ou seja, construir um referencial para trabalhar os parâmetros curriculares no 

Ensino Médio. Segundo a Coordenadora: 

 

 

As capacitações, elas aconteciam assim em forma de seminários, de estudos, 
de oficinas, de palestras e todas voltadas para a compreensão dos PCNEM.  

A necessidade de se estudar o currículo do Ensino Médio surge com a LDB 

e com as diretrizes curriculares que originaram os PCNEM. Como chegamos 
a conclusão de que esse material não havia sido entendido na escola surge o 

PCN + e por último os PCN em ação. O PCN + apresenta os conteúdos que 

devem ser trabalhados em cada área do conhecimento, ele é um diferencial 

do PCNEM e os PCN`s em ação é um material que vem acompanhado com 
disquetes, fita de vídeo, cd rom, livros, transparência tudo pronto só para o 

professor trabalhar na sala de aula então foram feitas capacitações para que 

os professores aprendessem como lidar com esse material 
(COORDENADORA DO PROJETO ALVORADA SECD/RN, 2008). 

 

 

O MEC lançou os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, que propunha novos 

conteúdos para as áreas, novas metodologias de ensino e novas formas de avaliação. Os 

professores da rede estadual do Ensino Médio não dominavam essa nova forma de trabalho 

exigido, o que requerem, tanto do MEC quanto da SECD/RN, investimento, capacitação para 

que essas diretrizes fossem tiradas do papel e operacionalizadas na escola. Como vemos, as 

temáticas das capacitações e os objetivos se assemelhavam às do PROMED/PRODEB,  

mostrando que havia uma sobreposição de ações. 



 

 

 

É possível perceber, na fala da Coordenadora, uma ação bastante centralizadora do 

MEC em relação à utilização dos Parâmetros Curriculares para O Ensino Médio, apesar do 

que o discurso oficial fazer questão de colocar que os PCNs são apenas uma referência a qual 

os professores devem considerar na elaboração dos seus planejamentos. Pelo investimento 

feito nas capacitações, percebe-se que há uma ingerência muito grande nas escolas no Ensino 

Médio de fazer com que essas diretrizes sejam realmente operacionalizadas. 

Por outro lado, destacamos, também, na fala da coordenadora, uma capacitação 

extremamente instrumental, relacionada aos Parâmetros em Ação, quando ela se refere ao 

material utilizado na capacitação: que vem acompanhado com disquetes, fita de vídeo, cd rom, 

livros, transparência, tudo pronto só para o professor trabalhar na sala de aula. O uso das 

tecnologias na escola tem despontado como uma temática recorrente na formação continuada 

de professores.  

Nesse sentido, percebe-se uma articulação com os organismos internacionais, entre 

eles, as recomendações do Relatório Delors que ressalta a importância da utilização dos meios 

tecnológicos para tornar mais eficaz à aprendizagem. Para isso, é necessário que os 

professores incorporem as tecnologias ao cotidiano escolar.  

Portanto, é necessário que a formação inicial e a formação contínua garantam o 

domínio dessas tecnologias para que as mesmas possam ser utilizadas em todo o seu 

potencial. Isso significa repensar as metodologias utilizadas nas salas de aula, conteúdos 

programáticos e modificações dos objetivos do próprio ensino. O Relatório traz uma posição 

clara sobre o papel do professor frente à utilização das novas tecnologias na escola. 

Nesse contexto de mudanças, é imprescindível que a formação profissional do 

professor seja redefinida para que possa acompanhar, adequadamente, as mudanças globais da 

sociedade contemporânea. A formação inicial e continuada não podem deixar de considerar, 

como uma de suas variáveis, a inovação tecnologica e os impactos dos meios nos processos 

educacionais. 

 

 

4.2.3 Dificuldades encontradas pela Secretaria de Educação para implementação dos 

programas de formação continuada de professores para o Ensino Médio 

 

 

No contexto das políticas elaboradas para o ensino médio, percebe-se que, apesar do 

discurso da centralidade do professor no processo de implementação da reforma, as ações de 



 

 

 

capacitação implementadas são muito tímidas e insignificantes. Em primeiro lugar, pela não 

universalização do atendimento aos professores e, em segundo, pelo tipo de financiamento 

que, além de insuficiente a sua operacionalização, é dificultada pelas exigências dos 

organismos internacionais. 

No caso do PROMED, a Secretaria de Educação do RN enfrentou uma série de 

dificuldades, principalmente no que diz respeito às exigências do BID, quanto às justificativas 

que tinham que ser feitas para utilização dos recursos. Segundo a Coordenadora do Projeto, 

era necessário fazer um termo de referência para qualquer ação que fosse ser realizada e 

comenta: 

 

 

Apesar do PROMED ter início ao mesmo tempo com o Projeto Alvorada, só 

começou a funcionar muito tempo depois. Como o dinheiro vinha de um 
banco internacional, havia uma série de exigências do banco para que nós 

pudesse desenvolvê-lo. Isso não acontecia com o Projeto Alvorada, por ser 

financiamento do Governo Federal não precisava de termo de referência 

(COORDENADORA DO PROMED/RN, 2008). 

 

 

O financiamento passou a ser uma das principais diferenças entre esses dois Projetos, 

o financiamento internacional, a princípio mais fácil de conseguir, dificultava na 

operacionalização, se revelando mais difícil, pois trabalhava com normas mais rígidas, 

controles mais efetivos, dificultando os Estados a cumprirem as ações no tempo previsto. A 

outra modalidade de financiamento, diretamente com o governo central, era mais flexível e 

facilitava a realização das ações. 

Outra dificuldade, enfrentada pela Secretaria de Educação, para operacionalização das 

ações de formação continuada estabelecidas pelo PROMED, foi a e escolha da Instituição 

formadora. A Secretaria de Educação deveria lançar um edital licitatório, aberto a qualquer 

instituição que fosse qualificada para a realização dessa capacitação.  

Como os recursos eram baixos para pagamento de hora/aula, as Universidades não 

concorriam ao processo de licitação, principalmente a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Dessa forma, as capacitações nas áreas de informática foram realizadas pela 

Universidade Estadual do RN que atendeu aos requisitos para a realização da capacitação. De 

acordo com a coordenadora do PROMED: 

 

 



 

 

 

A capacitação realizada em linux, sistema operacional livre, (...) foi realizada 

pela UERN, ela foi a única universidade que se interessou e que ganhou 

realmente a licitação (...) ela se interessou e apresentou um projeto por que 
eles tinham que apresentar também um projeto de como eles iam 

desenvolver essa capacitação, para ser aprovado também, e ela foi a única 

que apresentou (COORDENADORA DO PROMED/RN, 2008). 

 

 

Já as capacitações destinadas às questões do Ensino Médio Noturno e de Língua 

Espanhola foram realizadas, segundo a Coordenadora do PROMED, pela Universidade 

Potiguar também por processo de licitação. 

Apesar das dificuldades, relatadas pela Coordenadora do PROMED, quanto à demora 

na apresentação das propostas pelas universidades para operacionalização das ações de 

formação continuada, as mesmas conseguiram ser realizada com atrasos, mas dentro dos 

objetivos previstos.  

Segundo a Coordenadora do PROMED, apesar de não ter atendido a todos os 

professores da rede, essas capacitações tiveram pontos positivos e se constituíram ns únicas 

capacitações que o Estado realizou para esse nível de ensino. Para ela com certeza, foram 

positivas, por que se não tivessem aparecido esses programas de âmbito nacional, o estado 

quem teria que assumir todos eles, pois o Ensino Médio, perante a Lei de Diretrizes e Bases, 

é da sua responsabilidade,  mas o estado não tem condições de assumir o Ensino Médio 

sozinho. 

Como vimos, os projetos, que existem, hoje, na SECD/RN para o Ensino Médio, são 

provenientes do Governo Federal, com financiamento externo e com regras claramente 

definidas que direcionam o cotidiano escolar. Além disso, esses recursos provenientes de 

empréstimos internacionais exigem contrapartidas estaduais, são bastante reduzidos, não tem 

continuidade e nem fonte fixa de arrecadação. O que, ao invés de descentralização, significa 

uma desconcentração das ações. Essa forma de financiamento causa descontinuidade e 

prejudica o andamento dos projetos. 

A operacionalização das ações do PROMED/PRODEB e do Projeto Alvorada no Rio 

Grande do Norte, no que diz respeito à formação continuada de professores, não chegou a se 

constituir em ações sistematizadas em longo prazo, que causasse impacto na melhoria da 

qualidade do Ensino Médio. As ações registradas foram fragmentadas, pontuais e não 

atingiram o universo dos professores existentes no RN, para esse nível de ensino. Nem 

mesmo atingiram todas as áreas do conhecimento que foram estabelecidas nos PCNEM, dessa 

forma não chegam a ser suficientes para provocar mudanças significativas na prática escolar. 



 

 

 

Em vista disso, evidencia-se uma lacuna na formação dos professores desse nível de 

ensino, o Estado, ao implementar políticas focalizadas e realizadas por multiplicadores, deixa 

uma lacuna muito grande na formação continuada dos professores da rede estadual que, na 

maioria das vezes, não têm condições de arcar com os custos de uma formação para 

atualizarem seus conhecimentos e dependem da ação do Estado para isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: A 

VISÃO DE PROFESSORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DO RN 

 

 

A formação continuada, no atual contexto das reformas educacionais de 1990, passa a 

ser a grande prioridade das políticas de formação de professores, utilizada como estratégia 

para atualizar e capacitar docentes já atuantes nos sistemas públicos, mas que não possuem 

ainda, a devida qualificação.  

A formação continuada, implementada na atualidade, segue as diretrizes propostas 

pelos organismos internacionais, que orientam a utilização da educação à distância, 

considerada fundamental para a formação permanente dos professores; formação em serviço; 

a valorização da remuneração docente por meio de incentivos e bonificações, tendo como 

indicadores a participação dos professores nas ações da escola e o índice de rendimentos dos 

alunos. 

Essas orientações foram adotadas pelo governo brasileiro, sendo expressa, sobretudo 

na legislação educacional, especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei 9.394/96 e nos Pareceres que dela foram derivados. Tendo como referência tal legislação, 

muitas mudanças ocorreram no campo da formação, entre elas, a ampliação e a variação do 

lócus de formação, bem como o direcionamento de novas práticas e exigências, tanto para as 

instituições formadoras quanto para os profissionais da área.  

O capítulo, em questão, apresenta a percepção que os professores do Ensino Médio 

têm sobre o processo da formação continuada. Nesse sentido, consideramos relevante dois 

aspectos: o primeiro relacionado à formação continuada, realizada no âmbito da escola, da 

Secretária de Educação e Cultura do RN, e da autoformação e, o segundo apresenta, na 

perspectiva dos professores, as contribuições e a avaliação que eles fazem desse processo 

formativo para a prática pedagógica. 

 

 

5. A Formação Continuada no âmbito da escola 

 

 

O discurso da escola, como lócus de formação, aparece no contexto da década de 

1990, marcado pela necessidade da redução do papel do Estado nas políticas sociais e da 

necessidade de políticas de descentralização que deslocaram, do âmbito federal para o local, a 



 

 

 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das políticas educacionais. Teoricamente, não se 

trata de um conceito novo, pois John Dewey, em meados da década de 1920, ao defender a 

ideia do aprender fazendo, aprender através da experiência, já evidenciava uma formação pela 

prática.  

Na atualidade, de forma ressignificada, os conceitos da formação reflexiva e baseada 

nos conhecimentos tácitos são defendidas por Donald Schön (1983) e incorporada aos 

referênciais da reforma educacional como a forma mais adequada de formar os professores. 

Esse autor, segundo Pimenta (2002), propõe uma formação profissional baseada numa 

epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática profissional como momento de 

construção de conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta e o 

reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram 

na resolução dos problemas. 

Nesse sentido, segundo a autora, Schön considera a escola o local apropriado para a 

formação, seja ela instituição formadora ou o local no qual o professor exerce sua prática. A 

escola é compreendida como laboratório de investigação, uma vez que nela ocorrem 

momentos interdependentes e intercomunicantes de um mesmo processo renovador da prática 

pedagógica, assim, o professor reflexivo será um investigador em sala de aula que formula 

estratégias e reconstrói sua ação pedagógica. 

Na dimensão desse tipo de formação continuada, consideramos relevante identificar: 

a) a existência, ou não, de um programa de formação continuada no âmbito da escola; b) se o 

programa de formação continuada existente na escola estava articulado ao Projeto Político 

Pedagógico; c) as temáticas desenvolvidas na formação continuada no âmbito da escola; d) 

quem coordena a formação continuada.  

 

 

5.1.1 A institucionalização de Programas de formação continuada no âmbito da escola 

 

 

A formação continuada, realizada no espaço escolar, não é uma prática comum nas 

escolas brasileiras, mas na atualidade tem sido colocada como destaque no processo de 

implementação da reforma educacional. A sua institucionalização, no âmbito das escolas, tem 

trazido um componente de inovação para o cotidiano dos professores, implicando em 

mudanças de concepções, de valores e de práticas formativas, mas que são implantadas de 

forma gradativa.  



 

 

 

Portanto, consideramos relevante investigar se as escolas selecionadas tinham 

aderido a esse modelo de formação continuada. Assim, foi importante tomar conhecimento 

sobre a existência de um projeto formativo no interior da escola, realizado coletivamente. Ao 

serem questionados sobre essa temática, 48,5% dos professores pesquisados disseram não 

haver uma proposta de formação continuada no âmbito da escola; 30,3% não souberam 

informar; e, apenas, 21,2% informaram que havia uma proposta de formação continuada no 

âmbito da escola. Essas informações podem ser melhores visualizadas no gráfico abaixo:  
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Os dados do Gráfico nº. 01 evidenciam uma situação preocupante quanto à formação 

continuada de professores do Ensino Médio em escolas do RN, pois podemos perceber que 

das escolas participantes do estudo, poucas, em seu cotidiano, investiram na formação de 

professores. Principalmente, se considerarmos que o discurso da reforma, no campo da 

formação, mostra a necessidade de formar bem os professores, entendidos como agentes 

centrais das mudanças, e evidencia a escola como o lócus especial dessa formação por 

propiciar momentos de construção de conhecimento através da reflexão, análise e 

problematização das situações vivenciadas no cotidiano escolar.  

O fato da grande maioria dos professores (48%) ter informado que a escola não 

desenvolve ações de formação continuada no seu interior, e (30,3%) não saber se existe ou 

não um programa de formação continuada no âmbito da escola evidencia que essa temática 

não tem despertado a preocupação dos gestores escolares. Demonstra, também por parte dos 

docentes, uma falta de envolvimento e um desconhecimento sobre as atuais diretrizes para o 



 

 

 

campo da formação, que apresenta a escola como um espaço ideal de formação e a reflexão 

sobre a prática como uma das formas mais eficientes para atualizar os professores.  

Podemos inferir ainda, que essa tendência é bastante incipiente nas escolas de 

Ensino Médio no RN. Entendemos que pelo seu caráter de inovação, é compreensível a não 

organização das escolas para desenvolver uma formação coletiva no seu interior. Esse fato 

traz sérias implicações para a melhoria da qualidade da Educação Básica, principalmente, pela 

precariedade da formação inicial dos professores nos seus cursos de licenciaturas. 

Discutindo sobre a fragilidade da formação inicial, e por isso da necessidade da sua 

articulação a uma política de formação continuada, Severino (2007) destaca quatro grandes 

problemas que comprometem os processos formativos dos professores: a forma pela qual o 

formando se apropria, através do currículo, dos conteúdos científicos que precisa, obviamente, 

dominar, com vistas a sua qualificação profissional; a não incorporação da experiência prática 

na sua aprendizagem; a falta de mediação entre o currículo do curso, incapaz de desenvolver 

nos alunos a necessária sensibilidade ao contexto sócio-cultural no qual se dará a sua 

atividade de professor; e por último, os cursos de licenciatura, neles não se obtém um mínimo 

de efetiva integração e interdisciplinaridade que garantam a interrelação das disciplinas 

metodológicas entre si e com as demais disciplinas de conteúdo. 

Nesse cenário, é possível afirmar que a ausência de política sistemática para a 

formação de professores provoca uma lacuna no campo da formação de docentes para o 

Ensino Médio.  

Alguns fatores contribuem para isso, entre eles, podemos destacar: o princípio de 

descentralização da reforma educacional, que ao trazer para o âmbito da escola a 

responsabilidade pela formação continuada dos seus professores, desobriga o Estado de 

investir em programas formativos; as políticas de formação, tanto inicial quanto continuada, 

que priorizaram as séries fundamentais do Ensino Básico; e a focalização dos programas 

oficiais, pensados para atender, prioritariamente, municípios de baixo IDEB e com baixo nível 

de desempenho dos alunos.  

Acrescenta-se a esses fatores os modelos que dão a tônica a essa formação, entre 

elas, podemos citar a formação realizada por multiplicadores, as capacitações e os 

treinamentos de curta duração e a modalidade da educação à distância. 

Dessa forma, ressaltamos, em nossas análises que a falta de um projeto formativo, 

no interior da instituição escolar indicam para a grande maioria dos professores do Ensino 

Médio, a negação da atualização dos conhecimentos específicos necessários à realização da 

sua prática docente com competência e a negação do processo de profissionalização, uma vez 



 

 

 

que, para Ramalho, Nuñez e Gualthier (2004), esse se constitui em uma apropriação 

progressiva dos professores inseridos nos projetos individuais e coletivos nos contextos 

específicos.  

Mesmo considerando os limites da formação realizada no âmbito da escola, pelo seu 

caráter instrumental, ela apresenta muitas possibilidades por ser o ambiente escolar um espaço 

formativo, que possibilita ao professor adequar seus programas de estudo às necessidades da 

instituição escolar. É também o espaço no qual ele aprende, desaprende, reestrutura o 

aprendido, faz descobertas e aprimora sua formação. Nesse sentido, esse tipo de formação 

deve ser incentivada com o intuito de suprir a ausência de outros programas de formação.  

Segundo Candau (2003), considerar a escola como lócus de formação continuada 

passa a ser fundamental na busca pela superação do modelo clássico. No entanto, a autora 

alerta: 

 

 

Não é o simples fato de estar na escola e de desenvolver uma prática escolar 
concreta que garanta as condições mobilizadoras de um processo formativo. 

Uma prática repetitiva, uma prática mecânica, não favorece esse processo. 

Para que ele se dê, é importante que essa prática seja uma prática reflexiva; 

uma prática capaz de identificar os problemas, de resolvê-los, e cada vez as 
pesquisas são mais confluentes, que seja uma prática coletiva, uma prática 

construída conjunturalmente por grupos de professores ou por todo o corpo 

docente de uma determinada instituição escolar (CANDAU, 2003, p. 57). 

 

 

Nessa mesma lógica, torna-se de fundamental importância que os cursos de 

formação continuada possam ser organizados, levando em consideração a realidade da escola, 

seus problemas e projetos de ação. A escola precisa ser compreendida como o lugar de 

referência para a elaboração das propostas de formação continuada, que implica deixar de 

priorizar apenas os conteúdos acadêmicos em seus programas de formação. 

Gómez (2000, p. 369) chama atenção para o conceito de reflexão que deve 

fundamentar uma proposta para a formação reflexiva do professor, no seu entender: 

 

 

A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo de sua 

experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 
simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. 

A reflexão, ao contrário de outras formas de conhecimento, supõe um 

sistemático esforço de análise, como a necessidade de elaborar uma proposta 

totalizadora, que captura e orienta a ação. O conhecimento acadêmico, 



 

 

 

teórico, científico ou técnico só pode ser considerado instrumentos dos 

processos de reflexão quando for integrado significativamente, não em 

parcelas isoladas da memória semântica, mas nos esquemas de pensamento 
mais genéricos que o indivíduo ativa ao interpretar a realidade concreta em 

que vive e sobre a qual atua, e quando organiza sua própria experiência. 

 

 

Portanto, não é qualquer conceito de reflexão, que deve dar sustentação a uma 

proposta de formação de professor reflexivo sob pena de limitar essa formação a uma reflexão 

técnica preocupada com a eficiência e eficácia dos meios para atingir determinados fins e com 

a teoria como meio para previsão e controle. Como bem afirma Nóvoa (1991), a escola deve 

ser vista como um dos espaços de formação, mas não o único. Considerar a escola o único 

espaço de formação, acaba tornando restrito um processo tão amplo e dinâmico como a 

formação continuada de professores. 

 

 

5.1.2 Programas de Formação Continuada e sua articulação ao Projeto Político-

Pedagógico da Escola 

 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) constitui-se o marco da organização da escola. 

Na sua elaboração, deve constar as diretrizes das dimensões administrativas, pedagógicas e 

financeiras com vistas a delinear as ações da instituição. Na dimensão Pedagógica, é preciso 

ter muito claro qual é o projeto de formação que se quer desenvolver para todos os 

profissionais envolvidos no processo educativo da escola, em função dos seus objetivos e 

metas. Portanto, o PPP deve ser um instrumento vivo de ação consciente e organizada porque 

planeja o futuro a partir da visão coletiva de homem, de sociedade e de mundo, que se 

idealiza, que se deseja.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma das estratégias da gestão descentralizada 

que vem sendo implantada nos diversos estados da federação, como um dos princípios da 

reforma educacional da década de 1990. A partir das orientações dessa reforma, as escolas 

têm autonomia para elaborar os seus PPP, definir seus objetivos, metas e a melhor forma de 

alcançá-las.  

 Desse modo, o PPP deve criar as condições para melhorar os problemas relativos aos 

baixos índices de desempenho, presentes no sistema de ensino, ampliando as condições de 



 

 

 

acesso e permanência do aluno na escola, deve conter também ações de formação continuada, 

que possam contribuir, de maneira efetiva para uma melhoria na qualidade do ensino. 

Os autores; defensores da formação continuada baseada na ação-reflexão-ação, e 

realizada, tendo como referência a escola e os problemas do cotidiano escolar, defendem a 

mesma a partir de sua realização no contexto mais amplo do planejamento escolar, para tanto, 

esta deve estar articulada com o Projeto Político Pedagógico e contemplar ações unidas as 

demais ações da escola.  

Nesse entendimento, os professores devem ser sujeitos do projeto de capacitação, 

realizada no âmbito escolar, que parte das necessidades dos docentes. Estes devem ser os 

principais atores, desde o processo de concepção, elaboração e avaliação das ações de 

capacitação previstas no PPP. Essa seria a condição essencial de um projeto efetivamente 

democrático. Portanto, consideramos relevante investigar se existe um projeto de formação 

continuada no âmbito da escola e se o mesmo está previsto no Projeto Político Pedagógico da 

escola.  

No que se refere à existência dessa formação e sua articulação com o PPP, 44,9% 

dos professores pesquisados informaram não saber se as ações da formação no âmbito da 

escola estavam articuladas ao PPP; 42,9% afirmaram que sim, as ações de formação 

continuada dos professores era uma ação prevista no âmbito do PPP e 12,2% não souberam 

informar. Esses dados podem ser visualizados no gráfico seguinte:  
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O fato de a grande maioria dos professores não reconhecer o projeto de formação 

continuada na escola, como sendo uma das ações do PPP, pode indicar uma falta de 

socialização das ações do Projeto por parte da gestão da escola ou a falta de participação 

destes professores no processo de planejamento, elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico.  

Em ambos os casos, entendemos que há um descumprimento das normas de 

elaboração desse instrumento de gestão, que deve contemplar, na sua elaboração e 

implantação, um amplo processo de socialização, mobilização e participação de todos os 

segmentos escolares, condições sem as quais não se efetiva uma gestão democrática no chão 

da escola.  

Dessa forma, é pertinente questionar o papel do PPP como um mecanismo legal para 

promover a ação participativa na escola. Autores como Veiga (2001), Vasconcelos (2000) 

conceituam o Projeto Político Pedagógico como uma ação intencional, devendo, pois, ser 

construído e re(construído) por todos os envolvidos com o processo educativo. De acordo 

com Veiga e Resende (2001, p. 20):  

 

 

A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do Projeto 
Político Pedagógico, uma vez que, cabe a escola proceder ao levantamento 

da necessidade de formação continuada dos seus profissionais; e elaborar um 

programa de formação contando com a participação e o apoio dos órgãos 
centrais, no sentido de fortalecer seu papel na concepção e na avaliação do 

referido programa. 

 

 

Nessa perspectiva, cabe ao PPP possibilitar a comunidade escolar, a oportunidade 

de opinar, participar, contribuir, decidir, pensar a escola como sendo composta por 

diferentes segmentos em que todos possuam o direito de decidir, reavaliar sua prática, 

construir ações, priorizar metas e participar, coletivamente, da construção de uma nova 

maneira de compreender a escola e a educação.  

É perceptível ainda a existência de número significativo de professores, (42,9%), 

reconhecedor que a formação continuada está prevista no PPP da escola. No entanto, quando 

indagados sobre que atividades de formação continuada eles tinham conhecimento, os 

professores identificaram as reuniões de estudo, as palestras e os seminários como principais 

atividades realizadas por turnos e por segmentos. 



 

 

 

Essas afirmações nos permitem inferir que há uma programação estabelecida pela 

escola para ser realizada com o corpo docente, porém, sem uma devida sistematização e 

realizada por segmentos escolares, por turnos, disciplinas e séries. Isso evidencia a não 

existência de um projeto que dê unidade à escola como um todo. Entendemos a importância 

desses momentos de reuniões para discutir os problemas da escola, mas eles são insuficientes 

para a sistematização de conhecimentos de áreas específicas e, até mesmo para desenvolver 

nos professores uma identidade profissional. 

A profissionalização docente exige a construção de competências, permitindo ao 

professor a compreensão das questões envolvidas no trabalho, autonomia para tomar decisões, 

responsabilidades pelas ações feitas e essas competências não são adquiridas em treinamentos 

aligeirados sem consistência teórica. Portanto, entendemos a formação realizada nas escolas 

pesquisadas no RN como um estágio incipiente, caracteriza-se como uma formação 

fragilizada, que não responde às necessidades dos docentes.  

 

 

5.1.3 Temáticas desenvolvidas na formação continuada no âmbito da escola 

 

 

Outro aspecto, que merece ser considerado na formação realizada no âmbito da escola, 

são as temáticas abordadas nas reuniões e seminários de formação. Uma educação de 

qualidade baseia-se em uma formação sólida, na preparação adequada de profissionais, exige 

informação precisa, aprendizagens rigorosas e fundamentação teórica. No entanto, quando 

questionados acerca das temáticas desenvolvidas nas ações de formação continuada, 

realizadas na escola, 65,67% dos professores não responderam a questão; 30,13% indicaram 

os temas que foram desenvolvidos e 4,10% disseram não existir discussões temáticas no 

interior da escola.  

Considerando que 65,67% dos professores não informaram as temáticas da formação, 

podemos concluir que os mesmos não participaram de nenhuma formação realizada na escola, 

comprovando os dados anteriores de que a existência de um programa de formação, realizado 

coletivamente e no espaço escolar, ainda é quase inexistente, apesar de todo o discurso 

efetuado no campo das reformas. Portanto, justifica-se uma ação da equipe gestora no sentido 

de buscar institucionalizar a formação na escola, uma vez que as políticas oficiais não têm 

priorizado políticas universais de formação, criando grandes defasagens para os professores 

que atuam no Ensino Médio.  



 

 

 

Os temas mais discutidos na formação no âmbito da escola, de acordo com 30,13% 

dos professores que responderam aos questionários, foram, com maior incidência, os temas 

transversais (sexualidade, adolescência, indisciplina e relações pessoais); e a gestão escolar. 

Bastante citados, mas com menos incidência, a avaliação da aprendizagem e as novas 

metodologias de ensino. 

É importante perceber que essas discussões centram-se em torno dos conteúdos que 

vêm sendo propostos pelas políticas educacionais. Não há uma discussão dos fundamentos 

políticos e éticos que devem estar presentes na formação do professor. Segundo Silva (1992), 

é necessário deslocar a questão da formação do professor do âmbito dos esquemas formais, 

visando o treinamento técnico-metodológico, para situá-lo nas relações mais amplas de 

caráter político. 

É sintomático que os temas transversais e a gestão educacional tenham sido os temas, 

que no interior das unidades escolares de Ensino Médio, foram citados como os mais 

discutidos nos espaços de formação. Os primeiros constituem-se num aspecto inovador das 

novas diretrizes curriculares para o Ensino Médio, necessitando, por isso, de um amplo debate 

para que os professores se apropriem da nova forma de trabalhar os conteúdos escolares.  

A temática da gestão educacional, nas capacitações realizadas na escola, se justifica-se 

pela mudança que vem ocorrendo no modelo burocrático de gestão para o modelo 

descentralizado, participativo, que passou a exigir dos professores um envolvimento maior 

nas ações da escola, tanto do ponto de vista administrativo como financeiro e pedagógico. 

A gestão educacional tem sido apontada, pelos organismos internacionais, como um dos 

elementos chaves de sustentação da reforma educacional. Segundo Castro (2004), é 

perceptível as mudanças, ocorridas na gestão educacional, a partir do novo modelo gerencial, 

adotado para os serviços públicos.  

A própria legislação educacional (LDB, nº. 9394/96) encarregou-se de normatizar as 

ações da gestão educacional, para possibilitar uma gestão mais descentralizada, mais ágil e 

mais participativa. No corpo da lei, encontramos os mecanismos legais para a implantação de 

um novo modelo para gerir as escolas de forma mais democrática, entre eles, os Conselhos 

Escolares, e a elaboração do Projeto Político Pedagógico.  

Isso significa que a gestão escolar participativa passa a ser central no processo 

educacional e a atuar como unidade executora de suas ações, responsável pela melhoria dos 

desempenhos dos alunos. Assim é preciso que todos na escola, principalmente os professores, 

incorporem os novos princípios da gestão educacional e dividam com a gestão da escola a 



 

 

 

responsabilidade pelo sucesso e o fracasso das ações escolares. Como afirma Barroso (1998, 

p. 29): 

 

 

A necessidade de envolver na gestão todos os que trabalham na escola exige 

normas e práticas que promovam uma gestão participativa e uma cultura 

democrática, quer pela valorização de formas de participação representativa, 
quer, principalmente, pelo exercício indiferenciado e coletivo de funções de 

gestão, através de mecanismos de participação direta. 

 

 

 Na opinião de Paro (2000), um dos primeiros desafios para a implantação de uma 

gestão democrática é a falta de conhecimento de alguns profissionais da educação sobre o seu 

real significado, o que esbarra na necessidade de um aprofundamento teórico de todos os 

componentes da unidade escolar. Segundo Castro (2004), a capacitação profissional é uma 

das condições para a implementação de mudanças e reformas na política educacional.  

Nessa perspectiva, um dos maiores desafios a ser empreendido, em relação à gestão, 

diz respeito à qualificação dos gestores e dos professores para atender às novas demandas que 

vêm sendo esboçadas pela sociedade, exigindo uma profunda revisão dos processos de 

formação, nos quais a gestão centrada na coordenação, na liderança, na conjugação de 

esforços e no desenvolvimento do projeto institucional constituem fatores determinantes da 

melhoria da qualidade do ensino.  

Em relação às temáticas desenvolvidas na formação continuada na escola, podemos 

inferir que as mesmas estão articuladas com a formação prevista nos programas oficiais do 

governo para o Ensino Médio, como o PROMED/PRODEB e o Projeto Alvorada. Mais uma 

vez constata-se que os conteúdos são os da reforma e que a necessidade de formação vem de 

uma demanda induzida pelo institucional e não pelas necessidades dos professores. 

 

 

5.1.4 - Coordenação da formação continuada no âmbito da escola  

 

 

Em relação à coordenação da formação continuada no âmbito da escola, podemos 

constatar no gráfico nº. 03 que 50% dos professores afirmaram ser os coordenadores 

pedagógicos quem coordenam essa formação; 42,3% informaram que são outras pessoas 



 

 

 

(professores) e apenas 7,7% informam o diretor como responsável pela coordenação da 

formação continuada na escola. Os dados podem ser visualizados no Gráfico 03:  
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As informações permitem concluir que a atuação do coordenador, na parte 

pedagógica, ainda é muito forte e determinante. Esse fato é apontado por 50% dos professores 

pesquisados. Fruto de um modelo burocrático e centralizador de gestão, baseado nos 

pressupostos do modelo taylorista/fordista, a escola repete, na prática, a divisão do trabalho 

que acontecia na fábrica.  

Assim, cabe aos gestores e coordenadores pensar o trabalho pedagógico e aos 

professores executar as ações pensadas por outros.  Portanto, constata-se que, apesar das 

mudanças no campo educacional e na mudança do paradigma de gestão, na escola, essa 

situação ainda permanece, assim, é natural que a coordenação pedagógica coordene os 

trabalhos dos professores; articule as ações pedagógicas, tendo em vista o objetivo final, que é 

a aprendizagem do aluno.  

Dessa forma, é competência da equipe, que organiza o trabalho pedagógico, definir as 

temáticas para atualizar os professores. Essa situação retrata uma gestão centralizada 

burocrática, que utilizava métodos racionais de trabalho, com a finalidade do aproveitamento 

máximo do tempo, dos recursos materiais e humanos. Tal modelo leva a fragmentação entre 

as atividades pedagógicas e administrativas; a concepção, o planejamento e a execução.  

A ação da formação, sem a participação dos professores no processo, reforça, a 

divisão do trabalho no interior da escola. O professor deve sentir-se participante de todo o 

processo de sua formação desde a concepção até avaliação, assim é bastante significativo que 



 

 

 

42,3% dos professores tenham informado que outras pessoas na escola coordenam essa 

formação e identifiquem professores por área como responsável pelo processo. Consideramos 

esse fato um ponto bastante positivo, pois evidencia-se a presença de professores assumindo o 

papel central na própria formação, apesar de ainda ser bastante embrionário.  

Segundo a informação dos professores, também é o coordenador pedagógico que 

escolhe as temáticas para a formação continuada no âmbito da escola, é quem define quais os 

conteúdos necessários. Apesar do discurso de que a formação é para suprir as deficiências dos 

professores, estes não têm participação na indicação de temas que supram as suas 

dificuldades. Essas demandas são induzidas pela Secretaria de Educação ou pela equipe 

pedagógica.  

Outro fato que merece destaque é que apenas 7,7% dos participantes da pesquisa 

apresentaram o gestor como responsável por articular a formação continuada no âmbito da 

escola. Esse é um aspecto bastante evidente do distanciamento do gestor escolar da dimensão 

pedagógica da escola.  

O gestor não aparece como dinamizador das ações da escola como um todo. Pesquisas 

realizadas por Paro (2000) indicam que o gestor sempre esteve envolvido com aspectos 

administrativos da escola, deixando a dimensão pedagógica a cargo dos coordenadores 

pedagógicos. Na atualidade, há recomendações para o envolvimento do gestor nos três 

aspectos da gestão; administrativo, pedagógico e financeiro, no entanto, isso ainda não se 

tornou realidade nas escolas pesquisadas.  

 Sob esse ponto de vista, a importância do papel do gestor é ressaltada envolvendo uma 

diversidade de papéis e ações conjuntas. O gestor deve torna-se um mobilizador e 

orquestrador dos atores escolares, articulando a diversidade e dando-lhe unidade. A autora 

deixa claro que todo esse processo dinâmico, participativo e constru ído, deve ser visto 

pelo gestor, não apenas como um processo modesto e momentâneo, mas deve ser 

permanente e, constantemente, reestruturado para acompanhar as mudanças que se 

fizerem necessárias. 

No modelo de gestão centralizada, cabia ao gestor somente as funções administrativas, 

as funções pedagógicas eram responsabilidades do coordenador pedagógico e como os 

recursos financeiros, na sua maioria, eram centralizados nas secretarias, até a aprovação da 

LDB e a implantação do programa Dinheiro Direto na Escola, essa era uma dimensão da 

gestão que não se trabalhava na escola. 

Podemos concluir ao analisar a formação continuada dos professores que constituíram 

a amostra da pesquisa que, apesar do discurso oficial indicar a necessidade da formação na 



 

 

 

escola e que a mesma deve ser realizada tomando como referência os princípios da formação 

reflexiva, na prática essa formação ainda é embrionária e muito incipiente. Sabemos que a 

implementação de mudanças não é tarefa fácil e a escola tem demonstrado resistência, às 

constantes evoluções vividas pelo sistema de ensino.  

Segundo Cabral Neto e Castro (2005), a resistência às mudanças na escola acontece, 

entre outros motivos, por que os profissionais da educação são formados em rígidos 

paradigmas, que privilegiam um modelo baseado na racionalidade técnica, na qual 

inevitavelmente se dá a separação pessoal e institucional entre a investigação e a prática. 

Dessa forma, os profissionais da educação têm dificuldade de adaptação às novas exigências 

colocadas para educação no contexto das reformas. 

 

 

5.2 - A Formação Continuada no âmbito da SECD: uma visão a partir da ótica dos 

professores do Ensino Médio. 

 

 

A falta de uma política, consistente de valorização do magistério, tem levado essa 

carreira a uma deterioração progressiva. Constata-se, cada vez mais, a falta de motivação e o 

despreparo desses profissionais para promover uma educação de boa qualidade, que consiga 

romper os baixos índices de produtividade do sistema educacional, o que coloca o Brasil entre 

as piores estatísticas do mundo.  

A política educacional tem traçado seus objetivos de acordo com as definições maiores 

do sistema econômico. Estabelecidas regras e diretrizes, essa política precisa ser difundida 

entre os educadores a fim de que se torne hegemônica e possa, assim, atingir seus objetivos. O 

educador é, então, utilizado como instrumento de propagação dos desígnios de políticas 

educacionais vigentes.  

É evidente que a formação inicial do professor, como acontece hoje, não é suficiente 

para prepará-lo, adequadamente, diante do desafio do projeto que ora se coloca para a 

educação. Os treinamentos em serviço (capacitações, treinamentos, reciclagens e cursos de 

atualização) não são capazes de assumir a tarefa de revitalizar a prática pedagógica se não 

forem inseridos dentro de uma política global de formação de professores. Da forma como são 

concebidas, as capacitações não conseguem atingir esses objetivos, pois não existe uma 

definição clara de projetos institucionais de educação que visem construir o perfil dos 

professores, pautado na coerência e homogeneidade, necessárias a uma ação transformadora. 



 

 

 

A formação continuada, na perspectiva do déficit, torna-se uma realidade para os 

sistemas de ensino, partindo da premissa que a formação do professor é obsoleta pela 

formação inicial limitada, pela falta de atualização do domínio científico e disciplinar e 

ignorância acerca das novidades do domínio educacional. Diante desse pressuposto, as ações 

desenvolvidas no âmbito da SECD/RN têm como finalidade dotar os professores com práticas 

específicas.  

Na dimensão da formação continuada oferecida aos professores do ensino médio pela 

Secretaria de Educação, consideramos relevante identificar: a) o tipo de formação continuada 

promovida pela SECD/RN; b) a participação dos professores nos cursos oferecidos pela 

SECD/RN; c) temáticas discutidas pela SECD/RN d) qual a contribuição que a formação 

continuada oferecida pela SECD/RN trouxe para a prática docente.  

 

 

5.2.1 - A formação continuada oferecida pela SECD/RN 

 

 

A necessidade de formação continuada é entendida, atualmente, como elemento 

central para a melhoria da qualidade do ensino e como uma das estratégias responsável pelo 

desenvolvimento da profissionalização docente. No entanto, a sua implementação tem sido 

um desafio para os sistemas de ensino que têm utilizado diversos modelos para a formação 

dos profissionais já atuantes na rede. No RN, a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do 

Rio Grande do Norte vem utilizando-se de ações pedagógicas, que envolvem cursos de curta 

duração, apontados por 53,5% dos pesquisados, como a principal estratégia de formação 

oferecida pela SECD/RN, seminários indicados por 30,2%, grupos de estudo por 23,3%; 

oficinas pedagógicas por 16,3%, congressos 7% e ainda outras formas de capacitação 

informadas por 11,6% dos professores pesquisados. Esses dados podem ser verificados no 

gráfico abaixo
25

:  

 

 

 

 

                                                        
25 A pergunta feita no questionário possibilitava que os professores escolhessem mais de uma opção, portanto, o 

percentual nos gráfico extrapola os 100%.  
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O gráfico nº. 04 nos permite visualizar os cursos oferecidos pela SECD/RN, apesar da 

nomeclatura, podem ser caracterizados como cursos de curta duração. A ênfase dada a esse 

modelo formativo é criticado por diversos autores, como: Alarcão (1998, 2003), Santos (1998, 

2002), Ribas (2000), spor ser ultrapassado e tradicional, pois traz um conjunto de princípios e 

concepções tecnicista que define os cursos e/ou programa a partir da lógica da racionalidade 

técnica, na qual o conhecimento é considerado numa perspectiva fragmentada, estática, e não 

como um processo em construção.  

O modelo de formação, em questão, não possibilita a aquisição, por parte dos 

professores, de um respaldo teórico consistente que o permita refletir e redefinir sua ação 

pedagógica, uma vez que o acúmulo de informações advindos destes cursos é considerado 

insuficiente para garantir uma melhoria na qualidade do ensino e no desenvolvimento 

profissional. Os cursos de curta duração não oferecem recursos para conhecer, com o devido 

rigor, profundidade e criticidade, as condições históricos-sociais do processo educacional 

concreto, em que o professor está atuando, o que acaba levando-o a uma prática docente 

puramente técnica, mecânica. 

Nessa perspectiva, o processo de formação continuada requer a construção, 

reconstrução e socialização do conhecimento, uma definição clara dos marcos conceituais da 

matéria ou conteúdos a serem ensinados e uma compreensão de problemas e postulados 

teóricos articulados às atividades da prática, o que não se evidencia nesses cursos, justamente 

por serem caracterizados de curta duração.  

Vale ressaltar, ainda, que estas formas de capacitação, oferecidas pelos sistemas 

educacionais, encontram-se associadas à noção clássica de formação centrada nas ideias de 



 

 

 

treinamento e capacitação. Segundo Castro (2001), essa formação em serviço (treinamentos, 

cursos, reciclagens, capacitações) ocorre como iniciativa das instâncias centrais, que 

concebem, planejam, elaboram os materiais e executam através dos seus técnicos e de níveis 

intermediários (distritos, núcleos, delegacias). Na maioria das vezes, esses profissionais não 

detêm os conhecimentos que levaram à elaboração da proposta, nem à prática necessária para 

contextualizá-la, relativizá-la e criticá-la, por isso os professores não são incentivados a 

refletir sobre suas atividades, aprofundar seus conhecimentos e a reestruturar a sua prática. 

Essa forma de entender a formação baseia-se na perspectiva do déficit, o que significa 

que são utilizadas para suprir falhas e deficiências da formação inicial, caracterizando o seu 

caráter forçado e aleatório dos conteúdos, não tomando como base as necessidades e 

expectativas reais dos professores.  

Segundo Meneses (2003), essa forma de entender a formação continuada valoriza o 

produto, os resultados e desconhecem os professores como sujeitos capazes de construir seus 

próprios conhecimentos, nas diversas situações interativas, com base em suas reais 

necessidades, a qual se configura por meio de cursos de curta duração e sem periodicidade 

definida. 

Demo (1995) defende a existência da necessidade de afastar a prática dos treinamentos 

da formação do professor. Segundo o autor, esses treinamentos têm utilidade à medida que 

servem para o docente enriquecer seu currículo vitae, mas que é praticamente impossível 

mostrar o impacto dos mesmos sobre o rendimento do aluno. Sendo, apenas, treinamentos; 

replicam os versos arcaicos da mera aula copiada, reprodução de esquemas teóricos, 

insistência em métodos passivos de avaliação, busca de receitas prontas. No entanto, defende 

que fará bem ao docente “a socialização do conhecimento”, entendida como eventos que 

permitam contatos com novas teorias, conhecimentos de educadores e autores e acesso a 

materiais inovadores. 

É relevante destacar que as oficinas já aparecem, mesmo que de forma incipiente, 

como uma forma de formação continuada oferecida pela SECD/RN, esses encontros visam 

mudanças de atitudes dos profissionais. Seus conteúdos são, predominantemente, 

instrumentais e sócio afetivos.  

Visam, assim, instrumentalizar os professores para atividades práticas, numa tentativa 

de mudar a metodologia usada pelo professor. Questiona-se seu caráter instrumental e de 

ensinar através de receitas prontas, que podem e devem ser utilizadas em qualquer contexto 

escolar. Essa modelo de formação está articulado às novas diretrizes dos organismos 



 

 

 

internacionais para a formação, pelo seu caráter prático e por que pode ser utilizado 

imediatamente após a sua realização. 

 

 

5.2.2 - A participação dos professores do Ensino Médio nos cursos oferecidos pela 

SECD/RN 

 

 

As mudanças ocorridas no campo educacional, nas últimas décadas, centram o foco 

nos professores e nos programas de formação que passam a ganhar destaque, como condição 

de renovação e elevação da qualidade escolar. Portanto, estar em constante processo de 

formação, é fundamental para a implantação da reforma no campo educacional. No entanto, 

quando consideramos os professores que participaram do estudo, podemos evidenciar que na 

realidade do RN, a participação em cursos de capacitação ou atualização é muito limitada. 

Dos professores que responderam ao questionário, 51,7% responderam não ter participado de 

nenhuma formação oferecida pela SECD/RN e 48,3% afirmaram ter participado. O que pode 

ser observado no Gráfico nº. 05. 
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Os dados mostram que há uma participação significativa dos professores em processos 

de formação no Estado do RN (48,3%), no entanto, identificamos que essas formações são 

realizadas em cursos rápidos, esporádicos e, muitas vezes, apresentados por meio da figura do 

multiplicador. O percentual de professores (51,7%), que não participaram de nenhum 



 

 

 

aperfeiçoamento ou qualificação oferecido pela SECD/RN, é muito alto, isso demonstra que a 

formação continuada para os professores do Ensino Médio não é prioridade.  

Vários motivos poderiam explicar a pouca participação dos professores nos cursos 

oferecidos pela Secretária de Educação, entre eles, está o fato de que não existe um programa 

específico, financiado pelo Estado, para os professores desse nível de ensino. Os programas 

existentes são financiados por recursos federais ou internacionais e obedecem a determinados 

critérios para a sua implantação.  

 No estado do Rio Grande do Norte, os programas nacionais, implementados, como o 

PRODEB/PROMED e o Alvorada, têm um caráter focalizado, não atingindo a maioria dos 

professores. Dessa forma, docentes atuantes nas zonas urbanas das grandes cidades ou de 

cidades de médio porte, portanto situadas fora da zona de extrema pobreza, são penalizados.  

Esse é um ponto contraditório das reformas, ou seja, o discurso da formação aponta 

para a necessidade de docentes profissionais, bem preparados, conscientes de seu papel, com 

capacidade e desejo de continuar aprendendo, mas implementa políticas focalizadas, para 

melhorar a eqüidade do sistema educacional, atuando em áreas mais carentes, deixando à 

deriva um grande contingente de profissionais que atuam na rede pública, mesmo 

reconhecendo que a formação inicial, principalmente nos curso de licenciatura é limitada e 

inadequada para a sua atuação no Ensino Fundamental e Médio. 

Por outro lado, a falta de participação dos professores, em cursos de formação 

continuada, também pode ser explicada pela crescente desvalorização profissional que estes 

enfrentam, criando uma situação de desinteresse e revolta por parte dos mesmos. Ribas (2000, 

p. 35) nos diz: 

 

 

Praticamente não são oferecidas ao professor possibilidades para a 

construção do conhecimento, de que tanto se fala. Como é possível a um 

professor, com 60 horas de trabalho e correndo de escola em escola, pensar, 
refletir e reconstruir seu conhecimento? Devido à rotina exaustiva, as aulas 

são desenvolvidas na base do livro didático, só aberto quando se entra em 

sala. (...) A organização da escola não possibilita o trabalho coletivo. E o 
professor principalmente o iniciante, sente falta de apoio, por que não tem 

com quem trocar idéias sobre sua atuação.  

 

 

 A formação do professor se faz, ainda hoje, com base em estudos e modelos do 

passado, que acabam por possibilitar uma defasagem entre o pensado e o construído. A 



 

 

 

simples transmissão do conhecimento não caracteriza mais a ação docente, o momento requer 

outra mentalidade, outro modo de ser e agir. Desse modo, ainda segundo Ribas (2000, p. 39): 

 

 

A formação continuada deve ser trabalhada em moldes contemporâneos. A 

desvalorização da profissão e problemas econômico-financeiros enfrentados 

por muitos professores provoca alta rotatividade e criam barreiras para o 
processo de formação contínua. 

 

 

Evidentemente, conforme nos diz a autora, não é apenas a formação continuada que 

irá resolver tal situação. Para ela se faz necessário acabar com a deterioração das condições de 

trabalho sofridas pela escola pública, mas sem deixar de lado a formação dos professores, 

uma vez que só haverá melhoria na educação com a qualificação destes.  

Nesse sentido, é possível constatar, nas reflexões que analisam a política da Secretaria 

de Educação, ter havido continuamente ações voltadas para a formação de professores, mas 

sem um projeto que forneça diretrizes de ação e avaliação garantindo uma permanência dos 

resultados. São ações fragmentadas, realizadas por multiplicadores, que não chegam a todos 

os professores. Chegam a todas as escolas, mas apenas um professor é privilegiado para 

receber a formação. 

 A inexistência de uma política de formação sistemática faz com que os 

conhecimentos adquiridos sejam defasados no tempo, pois a distância ocorrida entre esses 

treinamentos não permite que o profissional tenha uma visão atualizada do processo 

educacional e nem acompanhe as evoluções e as mudanças ocorridas no mundo moderno.  

 

 

5.2.3 Os temas em discussão no processo de formação continuada institucional 

 

 

Outro aspecto relevante, ressaltado nesse estudo, diz respeito ao conteúdo da formação 

continuada, realizada institucionalmente, entendemos, assim como Severino (2007), que um 

projeto adequado de formação pressupõe o desenvolvimento articulado de três grandes 

perspectivas, que se impõem com a mesma relevância; são os saberes necessários aos 

docentes que se consolidam pelo domínio dos conteúdos específicos, das habilidades e 

técnicas e das relações sociais. 



 

 

 

Nesse sentido, achamos relevante averiguar, junto aos professores do Ensino Médio, 

quais as temáticas que foram desenvolvidas na formação continuada oferecida pela 

SECD/RN. 73,9% dos professores não responderam essa questão; apenas 26,1% fizeram 

algumas indicações das temáticas que foram desenvolvidas.  

A grande incidência de professores que não responderam a essa pergunta é ilustrativo 

de como a formação continuada realizada, por meio da SECD/RN, tem sido pouco 

significativa ou inexistente para a grande maioria dos docentes do Ensino Médio. Por outro 

lado, identificamos algumas temáticas discutidas no processo de formação continuada 

propiciado pela SEDC/RN, que se assemelham com as temáticas trabalhadas no âmbito da 

formação realizada no espaço escolar.  

A diversidade de conteúdos é grande, no entanto são enfatizados com mais evidências 

temas como: o uso das tecnologias em sala de aula; estudo dos Referenciais Curriculares para 

o Ensino Médio e avaliação da aprendizagem. Com menos incidência, temas como: 

planejamento por disciplina e a gestão democrática da educação.  

Constatamos que os conteúdos da formação continuada, oferecidos pela SECD/RN, 

priorizaram apenas os conteúdos da reforma educacional. Isso era previsível, pois essas são 

temáticas desenvolvidas, no âmbito dos programas nacionais, para a formação de professores 

do Ensino Médio, como PROMED/PRODEB e o Projeto Alvorada, que visam a 

implementação das políticas de melhoria e expansão do Ensino Médio. As formulações destas 

políticas envolvem ações voltadas para a gestão escolar e de sistemas, desenvolvimento 

curricular, formas alternativas de atendimento, formação inicial e continuada de professores e 

gestores, novas tecnologias educacionais, elaboração do Ensino Médio regular à distância.  

Ao priorizar os temas inovadores que vão garantir a chegada das mudanças propostas 

para o campo educacional à escola, há uma secundarizando os conteúdos específicos das 

disciplinas do Ensino Médio. O aprofundamento desses conteúdos específicos contribuiriam 

para o aprofundamento dos conteúdos específicos e permitiriam que os professores se 

apropriassem dos conhecimentos das ciências. Para Severino (2007), esses conteúdos são 

essenciais para uma boa formação do professor. Nesse sentido, faz a seguinte colocação: 

 

 

A dimensão dos conteúdos específicos tem a ver com a cultura científica em 
geral, com o saber [...] e não se trata apenas de uma acumulação de saber 

pré-elaboradas, assumidas mecanicamente, mas de um domínio que passa 

também pela assimilação do processo de produção do conhecimento. Assim 
de um professor de línguas, há de se esperar um conhecimento sólido e 

consistente dos conteúdos de sua área, aliado ao domínio de metodologia de 



 

 

 

investigação científica de campo, tanto empírico quanto teórico [...] 

(SEVERINO, 2007, p. 125). 

 

 

Assim entendemos que não há uma preocupação central em formar, continuamente, os 

professores para o desenvolvimento de uma prática que rompa com posturas tradicionais 

existentes nas salas de aula, há uma preocupação sim, em fazer chegar até a escola as novas 

diretrizes da reforma educacional, que visam uma escola mais aberta, mais flexível, 

organizada de forma descentralizadas, na qual o sucesso ou o fracasso dos alunos é da 

responsabilidade de gestores e professores. 

 

 

5.3 A Formação Continuada no âmbito autoformação 

 

 

A ideia da autoformação vem sendo disseminada, no atual contexto da reforma 

eduacional, como uma necessidade de que os profissionais da educação busquem se adequar 

às constantes mudanças que ocorreram na sociedade. Percebe-se, nas proposições da 

UNESCO para a formação de professores, um direcionamento para que esta formação não 

seja só de responsabilidade do governo; mas se desloque também para o âmbito individual, 

isso significa que os professores devem investir na sua própria formação, independente do 

tempo dedicado à escola, e do investimento financeiro necessário à essa formação.  

Contudo, no entender de autores como Nóvoa (1991, 1995), Alarcão (1998, 2003), 

Porto (2000) e Schon (1995), essa nova perspectiva de formação continuada a autoformação 

não deve ser pensada de forma dissociada do seu contexto profissional, ela deve ocorrer ao 

longo da vida profissional e está articulada ao cotidiano das práticas escolares.  

Na dimensão da formação continuada, no âmbito da autoformação, consideramos 

relevante identificar: a) a participação dos professores em busca da autoformação; b) as 

atividades realizadas por esses profissionais; c) as instituições promotoras da formação 

continuada. 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.1 A participação dos professores em busca da autoformação  

 

 

As mudanças, provocadas pelo processo de globalização e pelo desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informação, passam a exigir do professor um novo perfil 

profissional, capaz de adequá-lo às “novas” exigências do processo produtivo. Diante dessas 

exigências, torna-se de fundamental importância compreendermos o papel do docente a partir 

do desenvolvimento de uma formação contínua e permanente, pautada na perspectiva da 

autoformação.  

Nesse sentido, a autoformação é entendida não como uma ação isolada, independente 

ou individualista, mas numa pespectiva global do processo de desenvolvimento do ser 

humano em articulação com o outro. O processo autoformativo do sujeito deve se dar a partir 

de um conjunto de saberes e competências, produzidos coletivamente na prática educativa, 

possibilitando uma formação continuada capaz de formar o professor em todos os seus 

aspectos. Isso implica dizer que a busca pela formação continuada, no âmbito da 

autoformação, deve fazer parte da vida pessoal e profissional do professor, no intuito de 

torná-lo, cada vez, mais atualizado para o enfrentamento das diversas situações do seu 

cotidiano.  

 A importância dada nessa pesquisa ao processo de formação continuada, no âmbito da 

autoformação, nos permitiu fazer um questionamento aos professores acerca da sua 

participação ou realização de alguma atividade de formação continuada, além das que foram 

oferecidas pela Secretaria de Educação e/ou pela escola. A partir dessa questão, constatamos 

que 62,3% dos professores pesquisados não participaram de nenhuma outra atividade de 

formação a não ser as promovidas pela SECD/RN ou aquelas realizadas no âmbito da escola, 

37,7% informaram que nos últimos anos buscaram realizar, por iniciativa própria, um outro 

tipo de formação. 

Considerando as atuais exigências da sociedade da informação e da reforma 

educacional que prevê a necessidade de atualização constante do professor, podemos dizer 

que a situação dos que trabalham, no Ensino Médio do RN, não é das melhores. Evidencia-se 

uma falta de motivação, uma falta de incentivo para buscar essa formação e de estar em 

constante desenvolvimento. Alguns fatores podem ser associados a essa problemática, entre 

eles apontamos a precarização do trabalho docente, refletida na falta de valorização do 

trabalho docente, no aumento da jornada de trabalho e sobrecarga de trabalho. O professor 



 

 

 

hoje, além de sua função de ensinar, é convocado a exercer vários papéis dentro da escola, os 

quais estão além de sua competência.  

Esses fatores podem dificultar a participação desses profissionais em cursos que 

extrapolam os seus horários de trabalho. Por outro lado, os baixos salários, atribuídos a essa 

categoria profissional, é um fator que impossibilita a participação em cursos e seminários, em 

sua maioria de natureza privada.  

Não obstante, reconhecemos a importância desse processo formativo. A participação 

dos professores em ações de formação continuada é considerada de extrema importância para 

o seu crescimento pessoal e profissional. Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p. 66): 

 

 

É necessário compreender o desenvolvimento profissional dos professores 

como um processo amplo, dinâmico, flexível, completo, caracterizado por 
diferentes etapas pessoais e coletivas de construção da profissão [...]. O 

desenvolvimento profissional é um processo contínuo que não se produz de 

forma isolada, ele está inserido em um projeto de vida, no qual se combinam 

e se integram diferentes modalidades formativas. 

 

 

Essa convicção parece ainda não ser assimilada pelos professores, que atuam nas 

escolas da rede estadual, especificamente no Ensino Médio. É preciso avançar, ir além das 

condições objetivas da sala de aula e procurar alternativas para a realização de uma formação, 

que deve ser da responsabilidade do docente, permanentemente. A busca pela autoformação 

deve ser um compromisso profissional, no contexto dos projetos individuais e coletivos, 

segundo suas necessidades e possibilidades. 

 

 

5.3.2 Atividades realizadas pelos professores na busca pela autoformação 

 

 

A ideia da formação pernamente e do desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores traz implícita a noção de que a responsabilidade pela formação continuada  deve 

ser compartilhada com professores, esses devem construir a sua profissão ao longo da vida. O 

que também é o posicionamento encontrado no Relatório Delors (1998) ao discutir a 

concepção de educação ao longo da vida, entende que esta deve fazer com que cada 

indivíduo, saiba conduzir o seu destino.  



 

 

 

A educação permanente deve ser o meio para chegar  a um equilíbrio entre trabalho e 

aprendizagem, bem como, ao exercício de uma cidadania ativa. No entanto, entendemos que 

essa busca pelo aperfeiçoamento docente, realizada individuamente, não pode prescindir de 

condições objetivas de trabalho e valorização profisional, para que os docentes se sintam 

motivados, recompensados e estimulados a buscarem essa formação. 

A situação de precarização do trabalho, vivenciada em todo o país com a adoção de 

políticas focalizadas e privatizantes na educação, gerou um quadro de insatisfação 

generalizado, que tem dificultado aos professores a procura de uma qualificação por conta 

própria. Dentre os professores que participaram do estudo, 50,% informaram ter participado 

de Congressos, Seminários, Cursos e Oficinas, 45,2%  não realizaram nenhuma dessas 

atividades e apenas 4,2% destes procuraram cursos de pós-graduação em nível de 

especialização.  

Mesmo com o entendimento de que a sociedade evolui rapidamente e, que, os 

professores, assim como os outros profissionais, devem começar a admitir que a formação 

inicial como um processo em construção o qual precisa de atualização de conhecimentos e 

técnicas, os professores do Ensino Médio, das escolas participantes do estudo, (45,2%), não 

participaram de nenhuma atividade de formação continuada. A falta de formação tem 

repercussão na aprendizagem dos alunos e na qualidade do trabalho do professor. 

Discutindo a necessidade de melhorar a qualidade da educação e o papel 

desempenhado pelos professores para a consecução desse objetivo, Gatti (2002) entende que a 

formação continuada é indispensável. No entendimento da autora, as políticas educacionais 

devem, de fato e de direito, considerar a condição pessoal dos professores, pois a qualidade de 

ensino passa, necessariamente, e, sobretudo, pelas pessoas como seres interacionais, mais do 

que por aspectos técnicos abstratos; estes só tomam vida com e pelas pessoas agentes.  

Pode-se inferir, ainda, que o clima de exercício profissional dos professores não parece 

ser dos mais alentadores, embora muitos encontrem gratificação no trabalho em sala de aula e 

nas relações afetivas. Mas nem sempre isso é condição suficiente para manter a motivação e 

fazer investimento em qualidade, fatores imprescindíveis à superação das dificuldades que se 

lhes apresentam no cotidiano de sala de aula. 

Diferente dos cursos oferecidos pela SECD/RN ou pelas formações  no âmbito da 

escola, a formação, quando parte da iniciativa dos professores, é na sua maioria voltada para 

as áreas especificas em que estes atuam. Isso permiti inferir que há uma carência destes em 

aprofundar os conteúdos teóricos que lecionam. A fragilidade dos cursos de formação inicial, 

a desarticulação entre teoria e a prática fazem com que os professores sintam necessidade de 



 

 

 

procurar aprofundar seus conhecimentos. O Relatório Delores (2003, p. 162) traz explícito o 

reconhecimento de que: 

 

 

De fato, por todo o lado, mas sobretudo nos países pobres, o ensino 

científico deixa a desejar quando todos sabemos quanto é determinante o 

papel da ciência e da tecnológia na luta contra o subdesenvolvimento a a 
pobreza. Importa pois, em particular nos países em desenvolviemnto, 

remediar as deficiências do ensino das ciências e da tecnologia, nos níveis 

elementar e secundário, melhorando a formação dos professores destas 

disciplinas. 

 

 

Podemos constatar ainda que as atividades realizadas pelos professores, em sua 

maioria, configuram-se em cursos de curta duração. Sendo também, tendência da formação 

ministrada pela SECD/RN. Essa modalidade de formação vem sendo bastante criticada por 

autores como Ribas (2000); Castro (2004); Marin (1995), por serem insuficiente para o 

desenvolvimento de um processo de formação continuada que permita aos professores 

adquirirem um respaldo teórico consistente, capaz de ajudá-los a repensar e ressignificar sua 

ação pedagógica. 

Todavia, não podemos deixar de evidenciar que a procura por uma formação 

continuada, espontaneamente, pelos professores é relevante, seja qual for o tipo de formação, 

pois o aperfeiçoamento contínuo passa a ser uma necessidade constante na sociedade do 

conhecimento e que a formação inicial não é suficiente, tendo em vista a necessidade 

constante de aperfeiçoamento dos conhecimentos e das técnicas de ensino.  

Em virtude disso, encontramos apenas 4,2% dos professores que responderam aos 

questionários, afirmando ter procurado, para a sua formação continuada, os cursos de 

especialização “lato senso” que tem uma carga horária mínima de 360 horas. Esses cursos de 

duração média, teoricamente, possibilitaram aos professores a apropriação de conhecimentos 

mais significativos para a sua prática cotidiana. Porém, são cursos caros, realizados em sua 

maioria por instituições privadas, fora dos padrões dos salários recebidos pelos professores. 

Com a atual política de financiamento para a Pós-graduação, os cursos de Especialização não 

são contemplados nesse financiamento, permitindo assim, o crescimento da oferta privada 

desses cursos, inviabilizando a participação da grande maioria dos professores das escolas 

públicas. 

Outro fator, que concorre para a pouca participação dos professores em cursos de pós-



 

 

 

graduação, segundo pesquisas realizadas por Pimenta e Marques (2003), é que os 

participantes desses cursos são profissionais cada vez mais jovens, recém egressos da 

graduação, segundo os autores, isto está ocorrendo em detrimento do atendimento a 

educadores já com experiência docente, para os quais a realização da pós-graduação poderá 

constituir avanço na qualidade do trabalho e no confronto criativo entre a teoria e a prática. 

As propostas de formação, que vêm sendo desenvolvidas, não consideram as 

necessidades teóricas e metodológicas dos professores. Entendemos que para motivá-los a 

procurarem a autoformação, as políticas governamentais deveriam valorizar mais os 

professores, proporcionando-lhes um salário digno, garantindo condições de trabalho e tempo 

dedicado à formação.  

Deveriam incluir também, em cada unidade educativa, um processo de autoformação 

partilhada, possibilitando a reflexão sobre as suas práticas, o aprofundamento de questões a 

ela pertinentes, espaços de trocas e convivências, o desenvolvimento de outras linguagens de 

expressão, o exercício da crítica e da criatividade e o aprofundamento das relações entre 

prática/teoria/prática. Enfim, espaços que favorecessem um exercício autônomo e sistemático 

das relações entre os seus fazeres, saberes e poderes. 

 

 

5.3.3 Instituições que proporcionaram o desenvolvimento da formação continuada no 

âmbito da autoformação 

 

 

Na reforma educacional dos anos de 1990 a LDB nº. 9394/96, em articulação com as 

atuais tendências mundiais, propõe medidas que viabilizam políticas que trazem em suas 

diretrizes uma grande diversidade de instituições e cursos, procurando atender às diretrizes 

dos organismos internacionais, que questionam o modelo de universidade adotado nos países 

ocidentais até recentemente, como de longa duração e, portanto, bastante dispendioso.  

Podemos encontrar, nos artigos 44 e 45 da Lei de Diretrizes da Educação, uma 

grande flexibilização para o ensino superior tanto no que se refere aos cursos e programas, 

quanto às dependências administrativas e seus graus de abrangência.  É importante ainda 

considerar o Decreto nº 2.306/1997, esse Decreto regulamenta, prioritariamente, as 

atribuições das instituições superiores e classifica as IES em cinco tipos: universidades; 

centros universitários; faculdades integradas; faculdades; institutos superiores ou escolas 

superiores. 



 

 

 

Segundo os estudiosos dessa área, as instituições diferem quanto ao tipo de 

atendimento à clientela, as universidades priorizam o ensino, a pesquisa e a extensão e, 

portanto, são os espaços considerados por excelência para a formação, as outras instituições 

priorizam só o ensino, portanto são mais técnicas e instrumentais, formam diretamente para a 

prática, muito mais adequadas ao espírito da reforma em implantação.  

Essa diretriz amplia os modelos e os espaços da formação de professores, podendo tal 

abertura leva à proliferação de cursos que não garantem a melhoria da qualidade do ensino e 

nem uma sólida formação, considerando-se que, em sua maioria, constituem-se em cursos 

rápidos e de baixo custo. Tais probabilidades podem trazer sérias conseqüências à formação 

docente. 

Nesse cenário, encontramos o RN com várias instituições responsáveis pela formação 

continuada. Por iniciativa própria, os professores procuram, com mais incidência, as 

universidades públicas (10), universidades privadas (02); faculdades e faculdades integradas 

(05); Escolas técnicas e profissionalizantes (02); instituições de classe como organização e 

sindicatos (04). 

É importante ressaltar que os professores, em sua maioria, procuram as universidades 

públicas para a realização de sua formação continuada. Entre os fatores indicativos dessa 

procura, está a gratuidade dos cursos, a credibilidade das instituições, alertando assim para a 

necessidade de resgatar a função social da universidade.  

Essas instituições têm a responsabilidade de transmitir às pessoas os conhecimentos, 

servem de meio para transferir, adaptar e divulgar as informações geradas em outras partes, e 

apóiam aos governos e aos círculos empresariais, prestando serviço de assessoria e 

consultoria, além de desempenharem importantes funções sociais, posto que contribuem para 

formar a identidade nacional e servem  de fórum para um debate pluralista. 

As faculdades e faculdades integradas também estão sendo responsáveis pela 

formação continuada de professores. Essas instituições isoladas, no entendimento do discurso 

oficial são a regra e não o padrão universitário. Dessa forma, e dentro dos atuais princípios 

que regem a própria reforma do Estado, esses estabelecimentos de ensino são necessários e 

relevantes para a expansão e manutenção do sistema, pois exigem menor concentração de 

recursos e exercem um papel importante no atendimento à demanda.  

A formação nas escolas técnicas e profissionalizantes é escolhida com menor 

freqüência pelos professores (02) para a sua formação continuada. De caráter instrumental, 

esses institutos são entendidos como sendo o espaço ideal para a formação, uma vez que estes 

estão sintonizados com as demandas da realidade escolar e educacional.  



 

 

 

Por último, os professores escolheram a formação continuada realizada no âmbito dos 

sindicatos e órgãos de classe (04). Esses locais como espaço formativo, teoricamente, devem 

desenvolver uma formação política e ética para os educadores, portanto constituem-se como 

um dos espaços no qual o professor caminha para a construção de seu desenvolvimento 

profissional, compreendido como momentos e instâncias, que se interligam na trajetória 

profissional do professor rumo à produção e ao encaminhamento da profissão. Esse modelo 

de formação está previsto no projeto proposto pelos profissionais da educação, que, 

historicamente, lutaram pela formação de qualidade e por uma política global de formação e 

valorização do magistério. 

Entendemos que os momentos de formação são riquíssimos e, portanto deveriam ser 

direitos de todos os professores. O foco do debate sobre a formação continuada de professores 

não se deve restringir à questão da mudança do lócus em que se desenvolverá esse processo, 

mas, sim, as suas implicações para o campo da política e do currículo dos cursos de formação 

de professores, à compreensão que têm os profissionais da educação acerca dessa questão e 

como têm se organizado para participar desse debate, construindo propostas coletivas e 

interferindo de forma significativa na definição da política de formação de docentes. 

 

 

5.4 Avaliação da formação continuada: a perspectiva dos professores  

 

 

Considerando que o processo avaliativo integra toda e qualquer atividade humana, 

seja ela informal ou formal, é importante investigar como os professores do Ensino Médio 

avaliam os vários momentos de formação continuada dos quais participaram no processo de 

construção da sua identidade profissional. Nessa perspectiva, devemos entender a avaliação 

como um processo global, que permite uma constante reflexão para que as ações sejam, 

constantemente, avaliadas e redimensionadas, visando alcançar os objetivos propostos. 

Deve-se entender a avaliação como um processo sistemático de análise de uma 

situação ou de fatos presentes em todos os domínios da atividade humana, seja nas reflexões 

que orientam as opções do dia a dia ou naquelas que requer tomada de decisões de forma 

organizada e sistemática. Portanto, é impossível negar a importância desempenhada pela 

avaliação nos vários âmbitos sociais. Para esse estudo, consideramos relevante identificar; a) 

quais as contribuições que os programas de formação continuada têm trazido para a prática 



 

 

 

pedagógica dos professores; b) como os professores do Ensino Médio avaliam a formação 

continuada. 

 

 

5.4.1 Contribuições da formação continuada para a prática docente 

 

 

Ao refletir sobre as contribuições trazidas pela formação continuada para a sua prática 

docente, os professores, que participaram da pesquisa apontaram as seguintes contribuições: a 

melhoria no cotidiano da sala de aula (62,8%), a apropriação de competências para o uso de 

novas metodologias de ensino (46,5%); melhor relação teoria e prática (44,2%); o 

aprofundamento dos conteúdos curriculares de sua disciplina (41,9%); e uma melhor 

utilização dos recursos tecnológicos (34,9%). Esses dados podem ser melhor visualizados no 

gráfico nº. 06
26

: 
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A informação da maioria dos professores, (62,8%), de que a formação continuada 

propiciou a melhoria do cotidiano na sala de aula mostra a importância de atualizar o 

                                                        
26  A pergunta feita no questionário possibilitava que os professores escolhessem mais de uma opção, portanto, o 

percentual nos gráfico extrapola os 100%.  

 



 

 

 

professor para que o mesmo possa desenvolver uma prática mais consciente e voltada para as 

necessidades do processo ensino aprendizagem.  

É importante que eles possam adquirir nesse processo, além dos conteúdos, 

habilidades didáticas para desenvolverem com competência o seu trabalho. Não se pode 

conceber o exercício da complexa tarefa educativa com bases espontaneístas ou 

amadorísticas. Esse pressuposto contradiz as pesquisas do Banco Mundial ao mostrar em seus 

estudos que não é possível identificar a melhoria da qualificação do professor com a 

qualidade do ensino nem com o processo ensino aprendizagem.  

A formação continuada possibilita uma renovação no cotidiano escolar e uma 

atualização dos professores, essa é uma necessidade real, diante das mudanças que estão 

ocorrendo no cenário educacional, modificadora dos curriculares escolares. Por isso a ênfase 

da formação continuada em disseminar os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio 

tornou-se uma necessidade tanto para o sistema como para os professores.  

O primeiro como uma forma de operacionalizar, na escola, o que foi concebido para 

redirecionar os conteúdos, a metodologia e avaliação do Ensino Médio e para os professores 

pela possibilidade de redirecionar sua prática pelo uso das novas metodologias e das novas 

tecnologias.  

O processo de formação continuada deve ser capaz de formar o professor com 

capacidade para enfrentar desafios e contradições de uma sociedade complexa e em 

constantes mudanças. Essa mudança não acontece em cursos de pequena duração, uma vez 

que eles não estimulam o profissional a agir com autonomia, a refletir sobre sua prática, 

reestruturando-a e construindo-a a partir das exigências complexas da tarefa de ensinar. 

Ressaltamos o fato de que 46,5% dos professores evidenciaram que a formação 

continuada propicionou o desenvolvimento de competências para a utilização de 

metodologias de ensino. A reforma curricular prevê o uso de metodologias interdisciplinares, 

a participação do aluno na construção do conhecimento e novas formas de avaliação, essa 

forma inovadora de agir no cotidiano escolar traz novas exigências para o professor, que 

precisa desenvolver competências para atuar em sala de aula.  

O conceito de competência foi disseminado pelos organismos internacionais e 

nacionais para a formação do professor e passou a se constituir em uma diretriz da formação, 

conforme previsto no Parecer nº. 09/2001 do CNE, que trata da formação de docentes da 

Educação Básica, em Nível Superior. Esse Parecer ressalta ainda, no processo de formação de 

professores, o desenvolvimento de competências referentes ao domínio do conhecimento 

pedagógico e tecnológico dos meios de comunicação e informação e o conhecimento de 



 

 

 

processos de investigação (que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e ao 

gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional). 

No que se refere à melhor articulação entre teoria e prática, 44,2% dos professores 

pesquisados afirmaram que a formação continuada contribuiu para melhorar essa articulação. 

Essa é uma proposta que está na base da formação defendida pela ANFOPE e também pelos 

discursos oficiais, que consideram ser essa a melhor forma de desenvolver uma ação 

consciente e voltada para a melhoria da qualidade da escola, no entanto, ambos têm uma visão 

diferenciada de como se deve estabelecer essa articulação. 

Devemos considerar que essa relação sempre foi perseguida ao longo da história e tem 

assumido diferentes significados. O próprio documento das diretrizes de formação dos 

professores, elaboradas pelo MEC, traz o entendimento de que a relação teoria e prática 

podem ser abordadas com duas visões: a dicotômica e a visão de unidade.  

Na visão dicotômica, própria da sociedade capitalista, a relação teoria e prática 

manifesta os problemas e as contradições da sociedade em que vivemos, por essa razão 

privilegia a separação trabalho manual/trabalho intelectual e, consequentemente, a separação 

entre teoria e prática. Nela, os teóricos são incumbidos de pensar, elaborar, refletir, planejar e, 

aos práticos, executar, agir, fazer.  

Apresentam-se dois mundos separados, resguardando-se a especificidade de cada um. 

Essa é uma relação percebida, claramente, na organização do trabalho taylorista/fordista, pois 

a gerência científica destituiu do trabalho a concepção, apropriando-se como forma de 

controle da subjetividade do trabalhador na produção da mercadoria. Assim, a gerência 

pensava a organização e o planejamento e os trabalhadores os executavam. 

Na visão de unidade teoria e prática, vincula-se a união entre ambas as categorias, 

assegurada pela relação simultânea e recíproca de autonomia e de dependência de uma em 

relação a outra, refletindo as contradições, nas quais os dois pólos se contrapõem e se negam 

constituindo uma unidade. Para Candau (1999, p. 63): 

 

 

Neste enfoque, a teoria não mais comanda a prática, não mais a orienta no 

sentido de torná-la dependente das idéias, como também não se dissolve na 

prática, anulando-se a si mesma. A prática, por seu lado, não significa mais a 
aplicação da teoria, ou uma atividade dada e imutável. 

 

 

Segundo a autora, nas diretrizes para a formação de professores tem predominado a 



 

 

 

visão dicotômica, associativa da relação teoria e prática e, às vezes, se revestindo de uma 

visão positivo tecnológica, expressando uma postura de domínio, de poder das ideias em 

relação aos práticos, e, que, em última estância expressa, a divisão social do trabalho numa 

sociedade de classe. 

Essa formação instrumental e técnica contrapõe-se ao próprio discurso oficial de 

qualidade da educação básica, pois não profissionaliza o professor nem possibilita uma 

formação mais sólida, voltada para a investigação e para a pesquisa. A teoria exerce um papel 

muito importante na prática dos docentes, é a partir da teoria que estes se tornam capazes de 

analisar, compreender e criticar os contextos históricos, sociais e culturais em que se dá sua 

atividade docente, podendo, assim, intervir e transformá-los. 

Quanto ao aprofundamento dos conteúdos curriculares de sua disciplina específica, 

constatamos que 41,9% dos professores, que participantes dos cursos de formação continuada, 

evidenciaram uma melhoria nos seus conhecimentos específicos. Muito embora, não existam 

indícios que nas temáticas do curso de formação continuada tenha sido desenvolvida uma 

ação específica para trabalhar os conteúdos curriculares, o que pode ter acontecido de maneira 

secundária ao discutir a interdisciplinaridade ou os Parâmetros Curriculares. 

É importante considerar a relevância de uma ação que priorize os conteúdos das 

disciplinas específicas, pois os cursos de licenciaturas nem sempre preparam com qualidade 

os graduados para darem aula no Ensino Médio. Em 2002, um estudo apresentado na 

Conferência Regional, intitulada O desempenho dos professores na América Latina e Caribe: 

novas prioridades, apontava que os docentes formados em Nível Superior, nas faculdades de 

educação e nos cursos de pedagogia, não são bem preparados para desenvolverem um 

trabalho pedagógico nas salas de aulas.  

Esses cursos são considerados de fácil acesso e um caminho para conseguir um 

diploma universitário e, portanto, seus graduados não dominam as matérias específicas e nos 

departamentos especializados por disciplina (como física, química, matemática) poucos 

estudantes elegem a docência como vocação. Ainda, segundo o documento para as Secretarias 

de Educação, os programas de preparação de docentes são deficientes desde o ponto de vista 

acadêmico, demasiados teóricos e desvinculados da realidade de sala de aula. Poucos são 

inovadores. Os controles são soltos e pouco efetivos, deixando funcionar muitas instituições 

de má qualidade. 

Esses fatores, segundo nosso entendimento, mereceriam uma política sistemática de 

formação continuada, que contemplasse todos os docentes do Ensino Médio e uma revisão 

dos currículos da formação inicial para propiciar um maior aprofundamento de conhecimentos 



 

 

 

gerais e específicos, necessários a uma boa formação do professor que vai atuar nesse nível de 

ensino. Portanto, consideramos as políticas focalizadas, que o MEC vem desenvolvendo para 

as séries iniciais do Ensino Básico, na direção oposta das necessidades da formação 

apresentada pelos professores que atuam no Ensino Médio, na rede estadual de ensino. 

Ainda no que se refere às contribuições da formação continuada, os professores que 

responderam aos questionários, (34,9%), apontaram que a mesma propiciou a melhoria no uso 

das tecnologias em sua prática pedagógica. Esse fato explica a preocupação contida nos 

programas desenvolvidos pelo MEC em propiciar aos professores essa nova competência, 

uma vez que a mesma é exigida na sociedade do conhecimento. 

A utilização dos recursos tecnológicos, como uma fonte de melhoria dos processos 

pedagógicos, já é uma realidade. Hoje, não se questiona a necessidade do uso da tecnologia na 

educação, uma vez que ela se encontra presente em todas as atividades cotidianas. As 

ferramentas tecnológicas estão disponíveis e poderão ser utilizadas na construção de uma 

nova ordem social ou na manutenção da ordem existente.  

Portanto, cabe ao professor ter a competência necessária para fazer uma leitura crítica 

em torno desse tema. É necessário ter clareza de que não há milagres tecnológicos em 

educação; ela deve ser vista como parte de uma complexa e persistente conjugação de 

esforços de alunos, professores e meios tecnológicos em busca de maior eficácia.  

Precisamos também, estarmos atentos ao caráter que vem assumindo o uso da 

tecnologia, o da superposição da natureza tecnológica à natureza humana. Nesse caso, a 

educação de hoje para o homem de amanhã tem que levar em conta as idiossincrasias e as 

diferenças individuais. O indiscutível é que, ou se ensina o homem a organizar o mundo e a 

sua vida, submetendo a ele as tecnologias, ou permanecerá o que hoje presenciamos: as 

tecnologias, em vigor, determinando o modo de vida e até mesmo os valores que devem ser 

adotados pela sociedade. 

O conceito de tecnologia educacional, mais frequentemente, tem servido apenas para 

viabilizar a eficientização dos sistemas educacionais, sem entrar no mérito das questões, 

procurando mostrar a exequibilidade de se promover a “igualdade de oportunidades 

educacionais”, em sua grande maioria, por meio da manipulação de estratégias de ensino, mas 

sem reconhecer a preeminência de outras variáveis, quer de caráter genérico, quer de caráter 

social. 

 

 

 



 

 

 

5.4.2 Avaliação da formação continuada na ótica dos professores 

 

 

Ao avaliarem a formação realizada no âmbito da escola, 73,9% dos professores 

deixaram de informar o que essa formação representou para a sua prática pedagógica, 16,5% 

consideraram a formação satisfatória e 9,5% consideraram que a mesma foi pouco 

significativa. Como constatamos anteriormente, poucos professores tiveram a oportunidade de 

participar desse tipo de formação, daí a dificuldade de avaliar. É possível identificar que a 

escola, ainda, não incorporou a lógica defendida pelos organismos internacionais e 

implementada nos documentos oficiais da reforma educacional que delega, para a unidade 

educacional, a responsabilidade da formação de seus professores.  

Esse fato cria uma lacuna muito grande para a melhoria da formação dos professores, 

pois nem são contemplados com programas oriundos do MEC, que se voltam para uma 

população específica, principalmente para os municípios com baixo IDH, critério adotado nas 

políticas focalizadas, nem têm a formação prevista, pelas atuais políticas, como 

responsabilidade da escola. 

Sendo assim, apenas 16,5% professores consideram satisfatória a formação realizada 

pela escola, esse é um indicador positivo, pois denota que apesar da pouca incidência da sua 

realização, é possível dizer que há um princípio de formação realizada no lócus da escola e 

que, se for bem trabalhada pela equipe da escola, poderá dar bons resultados.  

Contudo, entendemos que esse modelo de formação deverá evoluir para proporcionar 

atualizações, aprofundamentos das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a 

prática educativa, promovendo um processo constante de autoavaliação, o qual oriente a 

construção contínua de competências profissionais. Nesse contexto, a formação continuada do 

professor deve ocupar lugar de destaque, estando sempre associada ao processo qualitativo da 

escola. 

Dentre os professores pesquisados, 9,5% acham que a formação realizada na escola 

não foi muito significativa para a sua prática. Nesse sentido, há necessidade de que a mesma 

seja ressignificada para tornar esses momentos de reflexão coletiva em uma possibilidade de 

contribuir para a emancipação profissional e a consolidação de uma profissão, que é 

autônoma na produção de seus saberes e dos seus valores. Zeichner (1993, p. 44) coloca que 

um dos aspectos do fracasso da formação reflexiva dos professores, é: 

 

 



 

 

 

A clara ênfase em enfocar internamente as reflexões dos professores, sobre a 

sua própria atividade ou seus alunos, negligenciando toda e qualquer 

consideração a cerca das condições sociais do ensino que influenciam seu 
trabalho na sala de aula. Essa tendência individualista torna menos provável 

que os professores consigam enfrentar e transformar tais aspectos estruturais 

de sua atividade, que os impedem de atingir suas metas educacionais. 

 

 

Concordamos com o autor que é necessário (re) pensar a formação no âmbito da 

escola em uma perspectiva mais ampla. Que os professores passem a refletir sobre uma 

prática social, na qual cada educador apoie e sustente o crescimento de cada um dos seus 

componentes, essa é uma forma de dar visibilidade às contribuições provocadas pela 

formação reflexiva realizada no âmbito da escola. Sem esquecer, contudo, que essa formação 

deve estar articulada a um projeto maior da escola como um todo.  

Nas escolas pesquisadas, é possível afirmar que a formação reflexiva, ainda, não 

evoluiu conforme o esperado pelas diretrizes políticas da formação de professores. Pois, não 

se evidencia uma preocupação em desenvolver um programa de formação articulado às 

demandas no PPP. Quando existe, são momentos pontuais, nos quais os professores não vem 

a sua sala de aula, nem a escola como laboratório de investigação, capaz de proporcionar uma 

articulação teoria x prática como elemento renovador nem da prática pedagógica, nem da 

prática social.  

Quanto a avaliação dos professores em relação a formação continuada ofertada pela 

SECD, também é expressivo o número de professores que não responderam a essa questão, 

chegando a 64,5%, no nosso entendimento, esse índice, tão alto, está associado à falta de 

oportunidade de participar das ações de formação continuada ofertadas pela SECD, haja vista 

que os programas de formação desenvolvidos pela SECD fazem parte dos programas 

nacionais do MEC e obedecem aos critérios da focalização, sendo em sua maioria ofertados 

apenas aos municípios com baixo IDH. 

Dos professores que participaram de atividades de formação, 45% avaliaram como 

satisfatória a formação continuada no âmbito da SECD/RN. Em relação à formação realizada 

pela escola, podemos dizer que essa formação responde mais às demandas dos professores, 

tendo em vista o nível de satisfação apresentado. No entanto, também é muito alto o 

percentual de professores que consideram essa formação pouco significativa (45%); quanto 

aos que participaram e não deram a informação, o percentual chega a 10%.  

Considerando os recursos investidos pela União e pelo Estado em formação 

continuada, podemos dizer que o retorno tem sido mínimo. Essa situação é crítica, pois, na 



 

 

 

lógica da produtividade defendida pelo Banco Mundial, constata-se um desperdício desse 

investimento, uma vez que os professores participantes dos cursos não os consideraram 

importantes para a sua prática pedagógica.  

Essa avaliação, feita pelos professores, se torna mais procedente quando verifica-se 

que a maioria dos cursos, oferecidos pela SECD, foram realizados muito mais para suprir as 

necessidades institucionais e seguem a lógica de produzir uma qualificação profissional 

competente, tecnicamente com baixo custo e menor tempo. São cursos que não partiram das 

necessidades dos professores, pois os mesmos nem foram interpelados sobre quais eram 

realmente as suas necessidades de formação, portanto, não se sentiram sujeitos deste processo. 

É preciso considerar ainda, que os cursos propiciados pela SECD enquadram-se em 

cursos de curta duração, voltados para a prática e para o uso imediato dos conteúdos 

aprendidos e que não garantem uma sólida formação teórica nem promovem uma mudança 

sistemática no cotidiano dos professores. 

Esse modelo de formação contradiz o discurso da centralidade da formação na 

perspectiva de desenvolver o professor como um profissional crítico e investigador, um 

agente de mudanças que desenvolva, constantemente, maneiras de agir individual e 

coletivamente, como também consiga compreender que embora seja importante saber o que 

deve fazer, também é importante saber por que deve fazê-lo. 

No que se refere à avaliação da autoformação realizada pelos professores, é possível 

perceber que os momentos formativos foram insignificantes e que pouco contribuiu para a 

melhoria da prática pedagógica destes profissionais. Os dados mostram que apenas 42,5% dos 

professores participaram de cursos de formação continuada por iniciativa própria e com seus 

próprios recursos. Destes, 19 professores consideraram a sua formação satisfatória e 8 

afirmaram ter sido uma formação pouco significativa.  

Os motivos apresentados pelos professores para justificar o aspecto pouco 

significativo da formação realizada por iniciativa própria, de modo geral, estão associados aos 

aspectos financeiros e ao pouco tempo disponível para realização dessa formação. Assim, eles 

procuram cursos mais baratos e de curta duração, alegam que os baixos salários recebidos não 

possibilitam realizar um investimento maior na sua formação continuada e, que, o fato de 

trabalharem, muitas vezes, com uma jornada tripla, os impede de realizar investimentos 

significativos, sobrando-lhes, algumas vezes, apenas cursos de curta duração realizados em 

fins de semema.   

Nesse sentido, identificamos a falta de incentivos do governo para motivar os 

professores do Ensino Médio a buscarem uma autoformação consistente. Está claro a ausência 



 

 

 

de uma política de formação específica para os professores, que atuam no Ensino Médio que 

tenha como objetivo de aprimorar a prática pedagógica e desenvolver nos docentes um 

pensamento mais autônomo, crítico e criativo em relação aos seus fazeres e saberes. Tanto o 

educador leigo quanto o professor formado precisam estar aperfeiçoando o seu ofício, os seus 

fazeres, reconhecendo que uma das nossas riquezas está na própria condição humana de 

experiência inacabada, nos possibilitando aprender permanentemente.  

A análise da formação, realizada no âmbito dos aspectos considerados nesse capítulo, 

nos permite concluir que o projeto para a formação de professores, no estado do Rio Grande 

do Norte, é quase inexistente, trata-se de programas pontuais, circunscritos ao campo do 

pragmatismo, colocando-se, portanto, em oposição as aspirações que, historicamente, têm 

marcado as reivindicações do movimento docente, como o caráter sócio histórico dessa 

formação, a necessidade de um profissional de formação ampla, com pleno domínio e 

compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da consciência crítica que lhe 

permita interferir na escola e transformar as condições desta, bem como a situação da 

educação e da sociedade. 

É uma política articulada às diretrizes dos organismos internacionais e com a reforma 

educacional que vem sendo implantada no Brasil, de cunho economicista e tecnicista. que tem 

predominado nos programas implantados nessa década, em todo o país. Inúmeras críticas são 

feitas à forma como a formação continuada de professores vem sendo implantada no país. Os 

aspectos mais relevantes dessas críticas realçam o fato de que a política de formação 

continuada se constitui muito mais em programas desarticulados e ações fragmentadas, 

bastante tímidas que, em muitos casos, levam a situações de desperdício de ordem financeira, 

humana e material do que a uma real política de formação continuada..   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas sociedades contemporâneas, as mudanças, provocadas pela globalização aliadas ao 

neoliberalismo, têm provocado transformações em escala local e mundial na organização das 

diferentes nações, levando os Estados Nacionais a se reorganizarem na perspectiva do Estado 

Mínimo. Este tem como referência o mercado, como a única instituição capaz de coordenar 

racionalmente os problemas sociais, econômicos e políticos e assegurar a eficiência e a eficácia 

dos serviços prestados à sociedade.  



 

 

 

Por outro lado e não menos importante, o processo de mudança, na base estrutural do 

sistema produtivo, incidiu sobre o processo educacional, uma vez que se coloca para educação 

o papel de formar profissionais mais competentes, criativos e dinâmicos que respondam mais 

adequadamente às necessidades do mercado de trabalho.  

Nesse cenário, emerge uma onda de reformas educacionais, no Brasil, que abrangem 

todos os níveis e modalidades de ensino e, consequentemente, a política de formação de 

professores, uma vez que estes são vistos como elementos fundamentais nas mudanças 

qualitativas na educação e em especial na Educação Básica.  

A política de formação de professores, implantada nas últimas décadas do século XX, 

pode ser compreendida, portanto em duas dimensões complementares e articuladas: uma 

dimensão mais ampla, como sendo consequência do movimento das mudanças estruturais da 

sociedade, provocadas pelos avanços científicos e tecnológicos, que vêm se intensificando 

desde as décadas de oitenta e noventa, configurando um novo projeto de sociedade. E numa 

dimensão mais específica, voltado para a repercussão desse movimento no campo da educação, 

provocando reformas educacionais, que têm em suas diretrizes básicas princípios como a 

descentralização, focalização e a privatização.  

Tais princípios são considerados as bases que sustentam as reformas do estado 

brasileiro, especialmente, a reforma da Educação Básica, que passou a incorporar o Ensino 

Médio como etapa final desse nível de ensino. As mudanças ocorridas no processo produtivo 

colocam, para o Ensino Médio, dois novos desafios: a) o processo de democratização e b) a 

formulação de uma concepção de ensino que articule formação cientifica à formação 

tecnológica. 

Tais desafios de acordo com Kuenzer (2005), não se constituem num problema 

pedagógico, mas num problema político, ou seja, não basta afirmar que a nova Educação 

Média será tecnológica e articulada aos conhecimentos científicos, e, ao mesmo tempo 

extinguir os cursos profissionalizantes, e estabelecer por decreto que a dualidade estrutural foi 

superada com a constituição de uma única rede de ensino. É importante considerar, na 

configuração desse nível de ensino, que a realidade brasileira se caracteriza por meio de uma 

sociedade dividida, na qual crescem as exclusões na mesma proporção que diminuem os 

recursos públicos, que permitiram a formulação de políticas e projetos viáveis para garantia dos 

direitos do cidadão.  

É importante, ainda, partirmos do entendimento de que o Ensino Médio, ao longo da 

sua história, não tem sido pensado para todos e que uma nova concepção para esse nível de 

ensino que pretenda romper com a estrutura dual que lhe deu sustentação, desde a sua origem, 



 

 

 

só será possível quando todos desfrutarem igualmente das mesmas condições de acesso aos 

bens materiais e sociais. 

Sabemos que no Brasil tal possibilidade encontra-se bastante distante e embora o acesso 

ao Ensino Fundamental tenha aumentado a oferta do Ensino Médio, o atendimento à 

população, que necessita de matrícula, ainda é muito reduzido. Ao mesmo tempo, é importante 

compreender que o mundo do trabalho, no âmbito da globalização, restringe, cada vez mais, o 

mercado, cria e recria, na informalidade, uma série de ocupações precárias que estão longe de 

permitir o mínimo de dignidade e cidadania e, ao mesmo tempo, exigem uma qualificação cada 

vez maior dos cidadãos.  

É a partir dessa realidade que devemos compreender a reestruturação do Ensino Médio, 

no âmbito da atual reforma educacional. A sua incorporação ao Ensino Básico tornou-se um 

compromisso do estado para garantir oferta desse nível de ensino, porém ainda estamos longe 

de romper com o caráter dual que acompanha esse nível de ensino desde as suas origens.  

As novas demandas postas para o Ensino Médio passam a exigir uma nova estrutura 

curricular, um novo tipo de avaliação e professores capazes de conduzir com sucesso o 

processo ensino aprendizagem. Portanto, as políticas de formação de professores passaram a 

despontar como uma estratégia fundamental para a consecução desse objetivo e passou a fazer 

parte das agências nacionais e internacionais. 

As principais diretrizes dessa formação são oriundas dos organismos internacionais, 

principalmente, após a Conferência de Jomtien na Tailândia (1990). Além da Conferência de 

Jontien, ressaltamos outras instituições que também se destacaram na elaboração de diretrizes 

para a educação. Entre elas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e 

principalmente, do Banco Mundial.  

Essas instituições passaram a disseminar no continente latinoamericano novas 

diretrizes para a formação de professores da educação básica, ancorados em estratégias da 

formação em serviço, continuada e na modalidade de educação à distância, da formação 

baseada em competências, provocando uma mudança significativa no campo da formação. Na 

análise dos documentos desses organismos, é possível evidenciar, que, no campo da 

formação, existe a preocupação em qualificar melhor professores e como estratégias de 

formação ressaltam os programas especiais de capacitação de fácil acesso, associando e 

adequando aos esquemas de incentivos.  



 

 

 

Nas políticas implantadas no Brasil nas últimas décadas, é possível perceber a estreita 

articulação entre essas orientações e as determinações dos documentos nacionais. Alguns 

documentos constituem os marcos da reforma educacional de 1990.  

A Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/96 e o Plano 

Nacional de Educação (2001), que traz explícita uma preocupação com a formação do 

professor, realçando a importância da formação continuada, em serviço e realizada 

preferencialmente à distância. Essa tem sido a tônica das atuais políticas de formação de 

professores adotadas nas últimas décadas 

Os documentos oficiais e o Banco Mundial enfatizam a aplicação imediata dos 

conhecimentos por meio de treinamentos em serviço considerado uma forma mais viável de 

garantir o desenvolvimento de habilidades e atitudes de criatividade, auto prendizagem, 

iniciativa e responsabilidade. Nessa lógica, os programas de continuada privilegiam ações de 

formação mais rápidas e práticas, nas quais as instituições não desenvolvam longas formações 

acadêmicas, mas contemplem uma preparação pedagógica breve, que possibilite ao professor 

vivenciar práticas diretas na sala de aula. 

Embora a capacitação em serviço, estimulada via educação à distância, apresente 

alguns resultados satisfatórios, podemos levanta pelo menos dois fatores que os tornam 

insuficientes: a educação à distância é pouco utilizada na Educação Básica com fins 

instrumentais em sala de aula, não existindo assim nem informações nem avaliações 

confiáveis para confirmar seu êxito, tanto em relação a aprendizagem quanto os custos. 

É possível perceber, que, apesar das diferenças entre os países, as políticas para a 

Educação Básica assumem a mesma lógica e que, apesar das diretrizes progressistas da 

CEPAL e da UNESCO na condução das políticas educacionais, na prática, há uma 

sobreposição do modelo defendido pelos consultores do Banco Mundial. Dessa forma, a 

lógica da racionalidade, da eficiência e da produtividade se sobrepõem à da defesa de uma 

educação pública, laica e de qualidade. 

No contexto das políticas elaboradas para o Ensino Médio, percebe-se que apesar do 

discurso da centralidade do professor no processo de implementação da reforma, as ações de 

capacitação implementadas são muito tímidas e insignificantes. Em primeiro lugar, pela não 

universalização do atendimento aos professores e, em segundo lugar, pelo tipo de 

financiamento que, além de insuficiente, a sua operacionalização é dificultada pelas 

exigências dos organismos internacionais. 

É possível identificar esses problemas ao analisar a formação continuada de 

professores implementadas no RN. Não existe no âmbito do Estado programas de formação 



 

 

 

continuada originado e implementado pela SECD/RN. O que existe e passa a se configurar 

como uma política de formação, são Programas e Projetos provenientes do Governo Federal 

alguns deles com financiamento externo e com regras claramente definidas e que direciona o 

modelo, a forma e os conteúdos da formação desenvolvida no RN. 

Constatamos, assim, dois grandes projetos: o PROMED/PRODEB e o Projeto 

Alvorada, que por meio das ações de formação continuada, pretendem dar conta da formação 

continuada de professores no RN. Ressaltamos a natureza dessa formação baseada em 

programas pontuais, baseados em cursos de curta duração, capacitação realizada com 

multiplicadores, que estão longe de atender a demanda dos professores do ensino por uma 

formação de qualidade, que seja capaz de propiciar mudanças na prática escolar. Essa é uma 

formação realizada na perspectiva do déficit e partem da premissa de que a formação do 

professor é obsoleta e que, portanto, a reciclagem se torna necessária para dotar os professores 

com práticas específicas. 

Ressaltamos, ainda, o caráter gerencialista desses programas, que têm priorizado a 

lógica da eficiência, a produtividade, indicadores de desempenho na condução das suas ações 

e também na formação de professores. Tais características, embora sejam justificadas pela 

competitividade e o discurso da busca pela equidade, no fundo, significa uma diminuição dos 

investimentos na área educacional.  

No que se refere às ações desenvolvidas no campo da formação continuada de 

professores, as análises indicam que as mesmas não chegaram a se constituir em atividades 

sistematizadas em longo prazo. Na sua maioria, foram realizadas em forma de seminário, 

cursos de pequena duração, palestras muito mais de cunho informativo, essa forma de formar 

os professores, apesar de apresentar aspectos positivos por possibilitar o acesso à informação, 

não se revestem na melhoria da qualidade do Ensino Médio, pois constituem-se em ações 

fragmentadas, pontuais. Essa formação, de um modo geral, acaba sendo realizada sem uma 

sólida base teórica, visando apenas o desenvolvimento de habilidades técnicas.  

Um outro ponto, que pode ser questionado no que se refere à formação realizada no 

âmbito da SECD/RN, é que a mesma não atingiu o universo dos professores existentes no RN 

para esse nível de ensino, foram realizadas com o objetivo de atender a todas as escolas, 

porém utilizando o multiplicador como responsável para transmitir o conhecimento e não 

chegaram a atingir todas as áreas do conhecimento estabelecidas nos Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Médio.  

Dessa forma, no que se refere à formação propiciada pela SECD/RN, evidencia-se 

uma lacuna na formação dos professores desse nível de ensino, o Estado, ao implementar 



 

 

 

políticas focalizadas e realizadas por multiplicadores, deixa uma vazio muito grande na 

formação continuada dos professores da rede estadual que, na maioria das vezes, não têm 

condições de arcar com os custos de uma formação para atualizarem seus conhecimentos e 

dependem da ação do Estado para isso. 

Percebemos, ainda, ao analisar as ações de formação continuada implementadas no 

RN, que há uma sobreposição de ações dos dois Projetos em implantação e que os mesmos 

estão chegando realmente a se constituir uma política pública para o Ensino Médio. 

Ressaltamos o caráter focalizado e assistencialista desses programas, que,têm, nas suas 

diretrizes, o princípio da equidade, proposto como grande orientador das políticas sociais e 

educacionais para os paises mais pobres e mais populosos do mundo. 

Ainda no âmbito da reforma no campo da formação continuada de professores há uma 

tendência muito forte em induzir um modelo de formação que deve ser realizada 

coletivamente na escola. Nesse sentido a escola passa a ser indicada como o lócus ideal da 

formação por possibilitar uma reflexão na prática e pela prática.  

No que se refere à essa modalidade de  formação, constatamos que na realidade das 

escolas pesquisadas no RN, essa prática de formação é quase inexistente e quando existe tem 

priorizado atividades de curta duração, como seminários, palestras, sem uma sistematização 

bem definida. Esse tipo de formação está articulada ao modelo de formação tradicional, 

comportamentalista e tecnicista, pois definem os cursos e/ou programa a partir da lógica da 

racionalidade técnica, priorizando as necessidades institucionais e não dos atores principais do 

processo, no caso, os professores. 

É importante destacar que a articulação desse tipo de formação com o PPP da escola é 

incipiente, os dados coletados evidenciam que há um desconhecimento dessa formação pelos 

professores, descaracterizando uma das funções do PPP que é organizar a formação dos 

professores na escola a partir das suas necessidades, contribuindo, dessa forma, para dar 

unidade ao projeto da escola e para a construção de uma identidade docente, que possibilite 

aos professores caminharem no sentido de buscar a sua profissionalização docente. 

Dessa forma, a formação, desenvolvida no âmbito das escolas, foge ao proposto pelos 

autores que defendem esse modelo de formação como necessário e fundamental para a 

mudança na prática escolar, uma vez que permite ao professor refletir sobre a sua prática 

coletivamente. Esse modelo de formação continuada é encontrada em estágio ainda bastante 

embrionário nas escolas estaduais do Ensino Médio, nas quais foi realizado o estudo, e 

considerando que o processo de formação de professores deve buscar a lógica da 

profissionalização docente, deve portanto, ser melhor sistematizado, abordar, com mais 



 

 

 

profundidade, os conteúdos teóricos, pois são eles que permitem fundamentar melhor a 

prática pedagógica.  

A formação continuada, no âmbito da escola deve ser ressaltada porque é por meio 

dela que o professor encontrará uma série de possibilidades para adequar os seus programas 

de estudo a realidade na qual seus alunos estão inseridos, além de suprir a ausência de outros 

programas de formação. 

Quanto à participação em atividades de formação continuada, além daquelas que 

foram oferecidas pela Secretaria de Educação ou pela escola, os dados mostram que a situação 

no estado merece uma atenção especial, tendo em vista que mais da metade dos professores 

não participaram de nenhum tipo de formação e que poucos buscaram a autoformação, hoje 

considerada uma necessidade, tendo em vista o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e da informação, e a implementação da reforma educacional. Nesse cenário, a 

atualização dos professores é fundamental, pois eles são os responsáveis por fazer chegar até à 

sala de aula os conteúdos e as propostas da reforma educacional.  

A noção da formação permanente é indicada pelos organismos internacionais, entre eles, 

a UNESCO por meio do Relatório Delors, como um tipo de educação concebida ao longo da 

vida em contínuo desenvolvimento e que exige dos professores da educação básica uma 

constante atualização, uma qualificação cada vez mais elevada, tornando as necessidades 

educacionais cada vez maiores, e, por esse motivo, a formação continuada uma exigência. No 

entanto, não podemos desconhecer as condições objetivas do trabalho do professor como 

sobrecarga de trabalho, baixos salários, grande rotatividade dos professores na escola são 

motivos que têm contribuído para que os professores não busquem a autoformação. 

Por outro lado, dentre os professores que buscaram a formação, a fizeram também por 

meio de cursos de curta duração, de seminários, congressos e palestras e que deixa muito 

evidente que a política implementada no país continua ainda no modelo tradicional de formação 

e por tanto pouco tem contribuído para modificar a prática pedagógica. 

No que se refere às temáticas desenvolvidas na formação continuada, percebe-se que 

os conteúdos se assemelham nas três dimensões da formação e são enfatizados conteúdos 

como gestão escolar, avaliação da aprendizagem, o uso das tecnologias em sala de aula; 

estudo dos Referenciais Curriculares para o Ensino Médio; e avaliação da aprendizagem. No 

entanto, na escola e nas capacitações oferecidas pela SECD/RN, há uma predominância dos 

conteúdos da reforma educacional, o que caracteriza a demanda institucional, quanto a 

formação procurada pelos professores, a maioria busca discutir temáticas que aprofundem os 



 

 

 

conteúdos das suas disciplinas, caracterizando assim uma procura pela satisfação das 

necessidades pessoais. 

Ao avaliarem a formação continuada de um modo geral, os professores as consideram, 

na sua maioria, como pouco significativas para a sua prática. Alguns apontam que a formação 

propiciou a melhoria do uso dos recursos tecnológicos, a melhoria teoria e prática na sala de 

aula, mas, no nosso entender, essas contribuições ainda são bastante insignificantes. Pela 

forma como é realizada essa formação continuada, sempre na perspectiva do déficit, 

entendemos que não há uma preocupação central em formar, continuamente, os professores 

para o desenvolvimento de uma prática que rompa com posturas tradicionais existentes nas 

salas de aula.   

A inexistência de uma política de formação sistemática faz com que os conhecimentos 

adquiridos sejam insuficientes, defasados no tempo, pois a distância com que ocorrem esses 

treinamentos não permite que o profissional tenha uma visão atualizada do processo 

educacional e nem acompanhe as evoluções e as mudanças que ocorrem no mundo moderno. 

Este esquema tradicional considera o professor como alguém que tem pouco a oferecer, mas 

muito a aprender. 

Entendemos que a política de formação continuada dos professores deve ser efetiva e 

abrangente, deve ser universal e com a possibilidade de atender à demanda de todos os 

professores, portanto, deveria ser melhor sistematizada, que contemplasse todos os docentes 

do Ensino Médio e uma revisão dos currículos da formação inicial para propiciar um maior 

aprofundamento de conhecimentos gerais e específicos necessário a uma boa formação de 

professor, que vai atuar nesse nível de ensino.  

Não se pode dizer que existe uma política de formação continuada de professores para 

atender aos professores do Ensino Médio, na verdade, existem programas e projetos, na 

maioria das vezes, desarticulados, com ações sobrepostas, o que acarreta desperdício de 

recursos, mas não existe um projeto, que forneça diretrizes de ação e avaliação que garantam 

uma sistematização dos conhecimentos disseminados. 

A questão, portanto, está na ausência de uma política de formação específica para a 

formação dos professores que atuam no Ensino Médio, principalmente, de um processo de 

formação/autoformação permanente, para aprimorar a prática e relacioná-la a outras 

contribuições, inclusive as teóricas, as já existentes e à produção de pequenas teorias 

resultantes desse movimento de reflexão sobre a prática, exercitando assim, um pensamento 

mais autônomo, crítico e criativo em relação aos nossos fazeres, saberes e poderes.  

Ao analisar as diferentes tendências no campo da formação continuada, podemos 



 

 

 

evidenciar que, apesar do discurso da centralidade da formação dos professores, as políticas 

implementadas se encaminham na contra mão do discurso e, no caso específico dos 

professores do Ensino Médio repete-se a história de um campo sem prioridade e sem 

financiamento adequado. No atual contexto, é possível concluir que as atuais tendências para 

a formação continuada de professores estão articuladas à reforma educacional e estão 

centradas na ótica da formação em massa, em serviço e à distância, são modelos que 

fragmentam a formação de professores e não caminham na lógica da profissionalização 

docente.  

Ressaltamos a necessidade de romper com essa lógica e procurar desenvolver uma 

sólida formação, que relacione de forma equilibrada a teoria e a prática. A formação 

continuada deve ser entendida como parte integrante da formação do professor, exigindo, 

portanto, uma atualização permanente, em termos profissionais e culturais. A formação 

continuada, hoje, no contexto da sociedade do conhecimento e das inovações tecnológicas, se 

faz necessária sob pena de que os professores continuem a trabalhando com crescentes graus 

de obsoletismo técnico e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRAHÃO, Jorge. Financiamento e gasto público da educação básica no Brasil e comparações 

com alguns países da OCDE e América Latina. Revista Educação & Sociedade. Campinas, v. 

26, n. 92, Out. 2005. 

 

 

ALARCÃO, Izabel. Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. São Paulo: Cortez, 

2003 (Coleção questões da nossa época). 

 

 

________, Izabel. Formação Continuada como Instrumento de profissionalização docente. In: 

VEIGA, Ilma Passos A. (org). Caminhos da Profissionalização do Magistério. São Paulo: 

Papirus, 1998. p. 99–122. 

 

 

ALMEIDA, Malu (Org.). Políticas educacionais e práticas pedagógicas para além da 

mercadorização do conhecimento. Campinas: Alínea, 2002. 

 

ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILLI, Pablo 

(Org.). Pós–Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1995. 

 

 

BANCO MUNDIAL. (1995). Prioridades y Estratégias para a la educación. Examen del 

Banco Mundial. Washington, D.C, 1998/1999. 

 

 

BARROSO, João. O reforço da autonomia escolar e a flexibilização da gestão escolar em 

Portugal. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão Democrática da Educação: atuais 

tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

 

BEHRING, Elaine Rosseti. Brasil em contrareforma: desestruturação do Estado e perda dos 

direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

 

BELLONI, Maria Luiza. Educação a Distância. 3 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 

2003 (Coleção Educação Contemporânea). 

 

 

BIANCHETTI, Roberto G. Modelo Neoliberal e Políticas Educacionais. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 1999. 

 

 

BOTTMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2001. 

 



 

 

 

BORGES, Abel Silva. Análise da Formação Continuada dos professores da Rede Pública de 

Ensino do Estado de São Paulo. In: MARIN, Alda Junqueira (Org.). Educação Continuada: 

reflexões alternativas. São Paulo: Papirus, 2000. p. 39-61 (Coleção Magistério: Formação e 

Trabalho Pedagógico).  

 

 

BUENO, Maria Sylvia Simões. Políticas atuais para o Ensino Médio. Campinas, Papirus: 

2000. 

 

 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília, 1999. 

 

 

_______. Ministério da Educação e Cultura. Plano Decenal de Educação para Todos. 

Brasília: MEC, 1993. 

 

 

_______. Ministério da Educação e Cultura. Parecer CEB nº 15/98. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 1998. 

 

 

_______. Ministério da Educação e Cultura. Declaração Mundial de Educação para Todos. 

Disponivel em: < www.dhmet.org.br/direitos/sip/onu/educar/todos.htm>. Acesso em: 5 mar. 

2004. 

 

 

________. Ministerio da Educação e Cultura. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado.-Brasilia: Presidente da República, Câmara da Reforma do Estado, Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, 1995. 

 

 

________. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Resolução nº. 029 de 14 de Julho de 2005. 

 

 

_______. Presidente da República. Plano Nacional de Educação. Brasília, 2001. 

 

 

_______. Congresso Nacional. Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, v.135, n.248, 1996. 

 

 

CABRAL NETO, Antônio. (Coord.). Projeto: Fatores que interferem na produtividade do 

Ensino Médio: um estudo do Rio Grande do Norte. Natal: UFRN, 2004. 

 

 

__________, Antonio; ALMEIDA, Maria Doninha de. Educação e gestão descentralizada: 

conselho diretor, caixa escola, projeto político-pedagógico. Revista em Aberto. Brasília. v. 

17, p. 35-45, jun. 2000.  

http://www.dhmet.org.br/direitos/sip/onu/educar/todos.htm


 

 

 

___________, Antonio; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Reflexão sobre os atuais 

Cenários da Política Educacional na América Latina. In: O Público e o Privado. n. 5 jan/jun., 

2005. 

 

 

___________, Antonio; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. A Formação de Professores no 

Contexto das Reformas Educacionais. In: YAMAMOTO, Oswaldo; CABRAL NETO, 

Antonio (Org). O Psicólogo e a Escola. NATAL: EDUFRN, 2000. 

 

 

CANDAU, Vera Maria. Formação Continuada de Professores: tendências atuais. In: 

_________, Vera Maria. Magistério: construção cotidiana. 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

2003.  

 

 

_________, Vera Maria. Formação Continuada de Professores. In: REALI, Maria Aline; 

MIZUKAMI, Maria da. Formação de professores tendências atuais. São Carlos: 

EDUFSCar, 1999. 

 

 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo. –

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 

 

CARNOY, Martin. El ajuste estructural y La evolución del mundo de la enseñanza. Revista 

Internacional del Trabajo. (Genebra OIT), v.114, n. 6, 1995. 

 

 

CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Política de Educação a Distância: O programa TV 

escola como estratégia de formação de professores. 2001. 100 f. Tese (Doutorado em 

Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2001. 

 

 

_________, Alda Maria Duarte Araújo. Política de Educação a Distancia: uma estrategia de 

formação continuada. – Natal, RN: EDUFRN – 2005. 

 

 

CEPAL. UNESCO. Transformação produtiva com equidad. Santiago do Chile, 1990. 

 

 

_________. Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade. 

Brasilia: IPEA/INEP, 1995. 

 

 

CHAGAS, Valnir. Educação Brasileira: o Ensino de 1º e 2º Graus Antes, Agora e Depois?. 

São Paulo: Saraiva, 1980. 

 

 

COSTA, Nadja Maria de Lima. A formação contínua a distância utilizando o "Salto para 

o Futuro": um estudo de caso na Escola Estadual Anísio Teixeira em Natal/Rio Grande do 



 

 

 

Norte. Natal, 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2001. 

 

 

CURY, Carlos José Jamil. Políticas atuais para o Ensino Médio e a educação profissional de 

nível técnico: problemas e perspectivas. In: ZIBAS, Dagmar M. L.; AGUIAR, Márcia Ângela 

da Silva; BUENO, Maria Sylvia Simões. (Orgs). O Ensino Médio a e Reforma da 

Educação Básica. Brasília. Plano, 2002.  

 

 

DAVIES, Nicholas. O FUNDEF e o Orçamento da Educação: Desvendando a Caixa Preta. 

São Paulo: Autores Associados, 1999 (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). 

 

 

DEWEY, John. Vida e Educação. São paulo: Melhoramentos, 1967. 

 

 

DEMO, Pedro. Política Social, educação e cidadania. Campinas: Papirus, 1995. 

 

 

ESTRELA, Teresa Maria. A formação continua entre a teoria e a prática. In: FERREIRA, 

Naura Syria Carapeto Ferreira (Org.). Formação continuada e gestão da educação. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

 

 

FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). Formação continuada e gestão da educação. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

 

 

FRANÇA, Magna. Gestão e Financiamento da Educação: o que mudou na escola?: Programa 

Dinheiro Direto na Escola – FUNDEF. Natal, RN: EDUFRN/Editora da UFRN, 2005. 

 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (Org.). Ensino Médio integrado: concepções e 

contradições. Cortez: São Paulo, 2005. 

 

 

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 

 

 

FREITAS, Alexandre Simão de. Os desafios da formação de professores no século XXI: 

competências e solidariedade. In: In: FERREIRA, Andréa Tereza Brito; ALBURQUERQUE, 

Eliana Borges Correia de; LEAL, Telma Ferraz (orgs.) Formação Continuada de 

Professores: questões para reflexão. Belo horizonte: Autêntica, 2005. 

 

 

FREITAS, Helena Costa Lopes de. A reforma do Ensino Superior no campo da formação dos 

profissionais da Educação Básica: as políticas educacionais e o movimento dos educadores. 

Revista Educação & Sociedade. Campinas, n. 68, dez. 1999. 

 



 

 

 

GATTI, Bernadete A. Formação de Professores e Carreira. Campinas: Autores Associados, 

2002. 

 

 

GERMANO, José Willington. Globalização, Reforma do Estado e Políticas Educacionais 

Neoliberais na América Latina. In: CABRAL NETO, Antônio; ALMEIDA, Maria Doninha. 

(orgs.). XIII ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO NORDESTE: Estado e 

Política Educacional. Natal: EDUFRN, 1997 (Coleção EPEN; v.4). 

 

 

_________. José Willington. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

 

 

GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo: da alienação da técnica à autonomia da crítica. In: 

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: 

gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

GRINSPUN, Mirian Paula de S. Z. In: ALVE, Nilda; VILLARDI, Raquel. Múltiplas 

Leituras da Nova LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). 

Rio de Janeiro: Dnja, 1999. 

 

 

GÓMEZ, A. I. Perez. A função e a formação do professor/a no ensino para compreensão: 

diferentes perspectivas. In: SÁCRISTAN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Perez (Orgs,). 

Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: Artmed 2000. 

 

 

IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional: forma-se para a mudança e a 

incerteza. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2004 (Coleção Questões da Nossa Época).  

 

 

KRAWCZYK, NORA. A Relação Estado/Escola/Sociedade na Gestão do Ensino Médio. 

ZIBAS, Dagmar M. L.; AGUIAR, Márcia Ângela da Silva; BUENO, Maria Sylvia Simões. 

(Orgs). O Ensino Médio a e Reforma da Educação Básica. Brasília. Plano, 2002.  

 

 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Política de formação profissional para a Educação Infantil: 

pedagogia e normal superior. Revista Educação & Sociedade. Campinas, n. 68, dez. 1999. 

 

 

KUENZER, Acácia Zeneida. Ensino de 2º grau: o trabalho como princípio educativo. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 1997. 

 

 

_________, Acácia Zeneida. Ensino Médio construindo uma proposta para os que vivem do 

trabalho (org.). 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

 



 

 

 

KULLOK, Maisa Gomes Brandão. As exigências da Formação do Professor na 

Atualidade. Maceió: EDUFAL, 2000. 

 

 

LEAL, Fernandes de Lourdes Almeida; FARIAS, Paulo Sérgio Cunha (Orgs.). A formação 

do professor em foco: interfaces entre saberes e fazeres. Campina Grande: UDUFCG, 2007. 

 

 

LIBÂNEO, Jose Carlos. Refletividade e formação de professores: uma outra oscilação do 

pensamento pedagógico brasileiro. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs.). 

Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

_________, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora?: novas exigências 

educacionais e profissão docente. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002 (Coleção Questões da Nossa 

Época).  

 

 

LIMA, Maria Divina Ferreiro. Formação Continuada: reflexões sobre a construção da 

profissionalidade docente. In: NORONHA, Claudianny Amorin; CUNHA, Emanuel Ribeiro 

(orgs). Ensino e Formação Docente: propostas, reflexões e práticas. Belém: [s.n], 2002. 

 

 

LOBO, Thereza. Descentralização: conceitos, princípios, prática governamental. Cadernos 

de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 74, Ago., 1990. 

 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Métodos de coleta de dados: observação, entrevista 

e analise documental. In:______. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

 

 

MACÊDO, Valcinete Pepino. Políticas de Formação Continuada de Professores: cenários, 

diretrizes e práticas. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2006. 

 

 

MACIEL, Lizete Shizue Bomura; NETO, Alexandre Saigunov. (orgs.). Formação de 

Professores: passado, presente e futuro. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

 

MARIN, Alda Junqueira. Educação Continuada: Introdução a uma análise de termos e 

concepções. In: COLLARES, Cecília Azevedo Lima; MOYSÈS, Maria Aparecida Affonso. 

Educação Continuada. Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES). São Paulo, 

1995.  

 

MARTINS, Ângela Maria. Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio: avaliação do 

documento. Caderno de Pesquisa. n. 100, Maio 2000. 

 

 



 

 

 

MELLO, Guiomar Namo de. Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio: por uma escola 

vinculada à vida. Revista Iberoamericana de Educação. n. 20, Maio/Agosto, 1999. 

 

 

MELO, Maria Teresa Leitão de. Programas Oficiais para a Formação dos Professores da 

Educação Básica. Revista Educação & Sociedade. Campinas, n.69, dez. 1999. 

 

 

MENESES, Cecília Maria de Alencar. Educação Continuada de Educadores: superando 

ambigüidades conceituais. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. Salvador, 

v. 12, n. 20, p 311-320, jul./dez., 2003. 

 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 6. ed. São Paulo: Abrasco, 1999. 

 

 

NÓVOA, Antônio. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antônio 

(Org.) Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

 

 

________, Antônio. Concepções e práticas da formação contínua de professores. In: NÓVOA, 

Antônio (Org.) Formação Continua de Professores: realidades e perspectivas. Aveiro: 

Universidade de Aveiro, 1991. 

 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Educação Básica: gestão do trabalho e da pobreza. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2000. 

 

__________, Dalila Andrade. O Ensino Médio no contexto das políticas para a Educação 

Básica. In: ZIBAS, Dagmar M. L.; AGUIAR, Márcia Ângela da Silva; BUENO, Maria Sylvia 

Simões. (Orgs). O Ensino Médio a e Reforma da Educação Básica. Brasília: Plano, 2002.  

 

 

OLIVEIRA, Willington; TRIGINELLI, Daniel Handan;. Neoliberalismo Brasileiro: os oito 

anos de FHC (1995-2002). Mercado de Trabalho, Sociedade Civil e Plano Real.  

 

 

ORSOLON, Luzia Angelino Marino. O coordenador/formador como um dos agentes de 

transformação da/na escola. In: ALMEIDA, L.R.; PLACCO, V.M.N. de S. O Coordenador 

Pedagógico e o Espaço da Mudança. 5ª. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2006.  

 

 

PARO, Vitor Henrique; DOURADO, Luiz Fernandes (org). Políticas Públicas e Educação 

Básica. São Paulo: Xamã, 2000. 

 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para o novo 

Estado. In: PERREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter. (orgs). Reforma do Estado e a 

Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003. 

 

http://www.rieoei.org/index.html
http://www.rieoei.org/rie20.htm


 

 

 

PIMENTA, Selma Garrindo. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, 

Selma Garrindo; GHEDIN, Evandro (orgs.). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica 

de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

PORTO, Yeda da Silva. Formação Continuada: a prática pedagógica recorrente. In: MARIN, 

Alda Junqueira (org). Educação Continuada: reflexões, alternativas. São Paulo: Papirus, 

2000. p. 11-37. (Coleção Magistério Formação e Trabalho Pedagógico). 

 

 

RAMALHO, Betânia Leite; NUÑEZ, Isauro Beltrãn; GUALTHIER, Clermont (Orgs.). 

Formar o professor profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. 2ª ed. Porto Alegre: 

Sulinas, 2004. 

 

 

RIBAS, Marina Holzmann. Construindo a Competência: processo de formação de 

professores. São Paulo: Olho d`água, 2000. 

 

 

RODRIGUES, Ângela; ESTEVES, Manuela. A análise de Necessidades na Formação de 

Professores. Porto: Porto, 1993. 

 

 

RODRIGUEZ, Jorge Alberto. Política de Formação Docente na America Latina: 

Argentina, Brasil e Chile. Tese (Doutorado em educação) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2006.  

 

 

ROMANELLI. Otaiza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 29 ed. Petropolis, 2005. 

 

 

SANTOS, Lucíola Licínio de Castro Paixão. Dimensões Pedagógicas e Políticas da Formação 

Continuada. In: VEIGA, Ilma Passos A. Caminhos da Profissionalização do Magistério. 

São Paulo: Papirus, 1998. p. 123-135. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho 

Pedagógico). 

 

 

________, Lucíola Licínio de Castro Paixão. Formação de Professores e Saberes Docentes. 

In: MACIEL, Lizete S. Bomura; NETO, Alexandre Saigunov. Reflexões sobre a Formação 

de Professores. São Paulo: Papirus, 2002. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho 

Pedagógico). 

 

 

SILVA, Everson Melquiades de Araújo. Dispositivos metodológicos para a formação 

continuada de professores: uma abordagem crítico-reflexivo. In: FERREIRA, Andréa Tereza 

Brito; ALBURQUERQUE, Eliana Borges Correia de; LEAL, Telma Ferraz (orgs.) Formação 

Continuada de Professores: questões para reflexão. Belo horizonte: Autêntica, 2005. 

 

 



 

 

 

SILVA, Tomas Tadeu. A “nova” direita e as transformações na pedagogia da política e na 

política da pedagógica. In: GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomas Tadeu (orgs.). 

Neoliberalismo, qualidade total e educação. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 9-29. 

 

 

SILVA, Jefferson Ildelfonso. Formação do educador e educação política. São Paulo: 

Cortez, Autores Associados, 1992. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). 

 

 

SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antônio 

(Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

 

SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: politicas e reformas. In: TOMMASI, Lívia 

Warde; JORGE, Mirian; HADDAD; Sérgio. (orgs.). O Banco Mundial e as Políticas 

Educacionais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

 

TADDEI, Emílio. H. “Empregabilidade” e formação profissional: a “nova” face da política 

social na Europa. In: SILVA, Luiz Heron da. (org.). A escola cidadã no contexto da 

globalização. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

 

TEDESCO, Juan Carlos. O novo pacto educativo: educação, competitividade e cidadania na 

sociedade moderna. São Paulo: Ática. 1998. 

 

 

TOBIAS, José Antônio. História da Educação Brasileira. Ed. Juriscrede.1972. 

 

 

TORRES, Rosa Maria. Melhorar a Qualidade da Educação Básica? As estratégias do Banco 

Mundial. In: TOMMASI, Lívia de, WARDE, Mirian Jorge e HADDAD, Sérgio (Org.). O 

Banco Mundial e as Políticas Educacionais.3. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

 

TRIVIÑOS, Augusto N.S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação: o positivismo, a fenomenologia, o marxismo. São Paulo: Atlas,1987. 

 

 

UNESCO. Educação: Um Tesouro a Descobrir. 8.ed. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC, 

2003. (Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o seculo 

XXI). 

 

 

UNESCO. Proyecto Principal de Educación. Declaração de Quito. Santiago do Chile. 

Boletin n. 24, abril de 1991. Disponível em < http:/www.fronesis.org > Acessado em: 12 jan. 

2005. 

 



 

 

 

UNESCO. Proyecto Principal de Educación. Declaração de Santiago. Santiago do Chile. 

Boletin n. 31, agosto de 1993. Disponível em < http:/www.fronesis.org > Acessado em: 12 

jan. 2005. 

 

 

UNESCO. Proyecto Principal de Educación. Educação, Democracia, Paz e 

Desenvolvimento. Recomendações do MINEDLAC VII. Santiago do Chile. Boletin n. 40, 

agosto de 1996. Disponível em < http:/www.fronesis.org > Acessado em: 28 fev. 2005. 

 

 

UNESCO. Proyecto Principal de Educación. Declaração de Cochabamba y 

recomendaciones sobre políticas educativas al inicio Del siglo XXI. Bolívia Marzo 2001. 

Disponível em < http:/www.fronesis.org > Acessado em: 28 fev. 2005. 

 

 

VASCONCELOS, Celso dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-

pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002. 

 

 

VEIGA, Ilma P. Alencastro; RESENDE, Lúcia M. Gonçalves de. (orgs.). Escola: espaço do 

projeto político pedagógico. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2001. 

 

 

_______, Ilma P. Alencastro. Avanços e Equívocos na profissionalização do Magistério e a 

nova LDB. In: VEIGA, Ilma Passos A. (org). Caminhos da Profissionalização do 

Magistério. São Paulo: Papirus, 1998. p. 75-98. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho 

Pedagógico). 

 

 

VIEIRA, Sofia Lerche; FREITAS, Isabel M. Sabino de. Politíca Educacional no Brasil: 

introdução histórica. Brasília: Plano Editora, 2003. 

________, Sofia Lerche. Neoliberalismo, privatização e educação no Brasil. In: OLIVEIRA, 

Romoaldo Portela de (org.). Política Educacional:impasses e alternativas. São Paulo: Cortez, 

1998. 

 

 

ZEICHNER, Ken. A formação reflexiva de professores: idéias e práticas. Lisboa: Educa, 

1993. 

 

 

ZIBAS, Dagmar M. L.; AGUIAR, Márcia Ângela da Silva; BUENO, Maria Sylvia Simões. 

(Orgs). O Ensino Médio a e Reforma da Educação Básica. Brasília. Plano, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO
27

 

 

I IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar______________________________________________________ 

Município:__________________________________________________________ 

Disciplina que leciona:_________________________________________________ 

Curso de graduação:___________________________________________________ 

Instituição na qual terminou o curso de graduação:___________________________ 

Duração do curso:_____________________________________________________ 

Pós-graduação: 1(    ) Especialização 2(    ) Mestrado 3(    ) Doutorado 

Tempo de serviço na profissão:__________________________________________ 

Forma de ingresso a rede estadual: 1(    ) Concurso público 2 (    ) Outra forma de seleção. 

II FORMAÇÃO CONTINUADA  

FORMAÇÃO CONTINUADA NO ÂMBITO DA ESCOLA 

1. A escola tem um programa de formação continuada?  

1. (   ) Sim     2. (   ) Não       3. (   ) Não Sei 

  

obs.: Em caso AFIRMATIVO, responda as questões de número 2 ao número 8. 

  

2. A formação está prevista no Projeto Político-Pedagógico da escola? 

1. (   ) Sim     2. (   ) Não       3. (   ) Não Sei 

  

3. Que atividades estão previstas no programa de formação continuada na escola? 

(cursos, seminários, etc.).  

 

4.  Como são organizadas as atividades de formação continuada na escola? 

1. (   ) Por turno 

2. (   ) Por Disciplinas nos turnos 

3. (   ) Por series nos turnos 

4. (   ) Outras: Especifique: ___________________________________________ 

  

5. Quem coordena a formação continuada do professor na escola? 

1. (   ) O Diretor 

2. (   ) O Coordenador Pedagógico  

3. (   ) Um professor  

4.   (   ) Outras: Especifique 

  

6. Que temáticas são abordadas?  

 

7. Quem escolheu as temáticas desenvolvidas no  curso? 

 

8. Quem ministra a formação continuada na escola?  

1. (   ) Profissionais da própria escola 

2. (   ) Profissionais de outras instituições  

 

8.1 Caso tenha respondido a alternativa B, cite as instituições responsáveis pela formação.  

                                                        
27 Parte do questionário aplicado aos professores aos professores do Ensino Médio que atuam nos municípios de 

Natal, Mossoró e Caicó na pesquisa Fatores que interferem na produtividade do Ensino Médio: um estudo no 

Rio Grande do Norte.  



 

 

 

NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Obs.: A questão referente ao número 1 permite a escolha de mais de uma opção. 

1. Nos últimos dois anos que tipo de formação continuada foram oferecidas pela 

Secretaria de Educação aos professores da escola? 

1.(   ) Cursos de curta duração  

2.(   ) Grupos de Estudo 

3.(   ) Congressos 

4.(   ) seminários  

5.(   ) oficinas 

6.(   ) Outras: Especifique:______________________________________________ 

  

2. Você participou da formação continuada oferecido pela Secretária de Educação? 

1. (   ) Sim     2. (   ) Não        

2.1 Em caso afirmativo, que temáticas foram mais relevantes para sua formação? 

3.Que instituições ou assessorias foram responsáveis pelo desenvolvimento das 

oportunidades de formação continuada oferecidas?   

NO ÂMBITO DA AUTOFORMAÇÃO 

1. Você realizou alguma atividade de formação continuada (cursos, seminários, 

congressos) além daquelas promovidas pela escola e pela Secretaria de Educação? 

1. (   ) Sim     2. (   ) Não       

Em caso afirmativo, preencha as informações do quadro abaixo com as três atividades 

mais relevantes para sua formação. 

 

Atividades realizadas Instituição Promotora Temática CH 

1. Seminários  

 

  

2. Cursos  

 

  

3. Oficinas  

 

  

4. Congressos  

 

  

 

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

1. Em relação a sua formação continuada pode-se afirmar que a mesma: 

1. (    ) Muito contribuiu para a realização do seu trabalho 

2. (    ) Pouco contribuiu para a realização do seu trabalho 

3. (    ) Não contribuiu com a melhoria da prática docente  

 

2. A formação continuada lhe proporcionou:  

1. (    ) A melhoria do cotidiano na sala de aula 

2. (    ) O aprofundamento dos conteúdos curriculares da sua disciplina  

3. (    ) A apropriação de competências para o uso de novas metodologias de ensino  

4. (    ) Uma melhor articulação teoria x prática 

5. (    ) Uma melhor utilização dos recursos tecnológias 

 

2. Como você avalia a formação continuada? 

3.1 Promovida pela escola 

3.2 Promovida pela Secretaria de Educação 

2.3 Autoformação 



 

 

 

ANEXO B - ROTEIRO DA ENTREVISTA 
28

 

 

Entrevistas com as Coordenadoras da SECD/RN 

 

I Bloco 

 

1. Quais os programas e/ou projetos nacionais desenvolvidos no Rio Grande do Norte 

que contemplam ações de formação continuada voltadas para os professores que 

atuam no Ensino Médio? 

 

2. Quais as ações de formação que vem sendo desenvolvidas por esse programa ou 

projeto?  

 

3 Como estão organizadas essas ações? 

 

4 Qual o tempo de duração das ações destinadas à formação continuada dos professores/ 

 

5 Quem ministra os cursos de formação continuada para os professores? 

 

6 Que municípios são atendidos por esses programas e ou projetos? Como são 

realizados os convênios?  

 

7 Quais os critérios para a escolha dos municípios participantes?  

 

8 Quantos professores são atendidos em cada município? 

 

 

9 Qual o critério de escolha para a participação desses professores? 

 

II Bloco 

 

1. Existe um programa estadual de formação continuada? 

a) Sim (   )                 b) Não (   ) 

Justifique:  

Se a resposta for não 

a) A formação continuada implementada no âmbito do PROJETO ALVORADA e do 

PROMED são suficientes para atender aos professores da rede? 

Se a resposta for sim  

b) Qual o programa e ou projeto estadual que atende as necessidades de formação 

continuada dos professores do Ensino Médio? 

 

 

                                                        
28 Entrevista aplicada as Coordenadoras dos Programas PROMED/PRODEB e do Projeto Alvorada da Secretaria 

de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. 


