


















APRESENTAÇÃO

Esta coletânea é composta por três volumes com capítulos que abordam pesquisas e
estudos apresentados e debatidos durante o XII Encontro de Pesquisa em Educação da Região
Centro-Oeste – Reunião Científica Regional da ANPEd, organizado pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e pelo Fórum
de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação da Região Centro-Oeste
(Forpred Centro-Oeste), e que ocorreu de 19 a 22 de outubro de 2014, na Pontifícia Universidade
Católica de Goiás. O Encontro congregou 18 Programas de Pós-Graduação situados no Distrito
Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de 3 Programas do
estado de Minas Gerais (região do Triângulo Mineiro), que optam por integrar o Fórum da Região
Centro-Oeste.

Ao eleger como tema central “Pós-Graduação e Pesquisa em Educação: contradições e
desafios para a transformação social” os organizadores tiveram o objetivo de promover a
divulgação dos estudos e pesquisas vinculados aos Programas de Pós-Graduação da Região
Centro-Oeste e impulsionar a produção de conhecimento na área da Educação, por meio do debate
público no interior dos Grupos de Trabalho, que nesta edição do evento foram 15, a saber: GT 02
– História da Educação, GT 04 – Didática, GT 05 – Estado e Política Educacional, GT 07 –
Educação de Crianças de 0 a 6 anos, GT 08 – Formação de Professores, GT 09 – Trabalho e
Educação e Movimentos Sociais, GT 10 – Alfabetização, Leitura e Escrita, GT 12 – Currículo, GT
14 – Sociologia da Educação e Filosofia da Educação, GT 15 – Educação Especial, GT 16 –
Educação e Comunicação, GT 19 - Educação Matemática e Educação em Ciências, GT 20 -
Psicologia da Educação:, GT 21 – Educação e Relações Étnico-Raciais, GT 23 – Gênero,
Sexualidade e Educação. Cada Grupo de Trabalho contou com a presença de conferencistas
convidados, cujos textos deram origem a essa coletânea.

A interlocução dos pesquisadores doutores, doutorandos e mestrandos da Pós-Graduação
em Educação na Região Centro-Oeste possibilitou o debate acerca de diversos subtemas
contemplados nos Grupos de Trabalho, tratando dos problemas de natureza histórico-social, ético-
política e teórico-metodológica, cujas raízes remetem às fortes contradições sociais que
historicamente vem afetando a educação e a pesquisa em educação no país.

Os três volumes foram organizados por afinidade temática, o que permitiu apresentar aos
leitores uma abordagem integrada das pesquisas e estudos, conferindo um caráter interdisciplinar
ao tratamento dos temas nos diversos capítulos, transcendendo, portanto, a pertença do autor a
determinado Grupo de Trabalho e ampliando a contribuição de seus escritos ao público
interessado.

Os organizadores esperam que nessa coletânea os leitores encontrem o mesmo caráter de
reflexão, crítica e proposição que demarcou a produção e os debates dos autores com o público
durante o XII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste – Reunião Científica
Regional da ANPEd. Que professores, pesquisadores, estudantes de graduação e estudantes de
pós-graduação se beneficiem desse conhecimento e que as reflexões e análises dos autores ajudem
a impulsionar o debate sobre a Pesquisa e a Pós-Graduação na Região Centro-Oeste e no país,
fortalecendo a capacidade intelectual e científica do campo da educação para o enfrentamento das
contradições e desafios para a transformação educacional e social em nosso país. Por fim, os



organizadores esperam que, sendo uma publicação de acesso livre, essa coletânea contribua para
democratizar o conhecimento na área da educação.

Raquel Aparecida Marra da Madeira Freitas
Elianda Figueiredo Arantes Tiballi
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PREFÁCIO

As políticas educacionais, a formação de professores e o Plano Nacional de Educação de
Educação (2014-2024), este homologado mediante a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,
consistem o epicentro desta publicação, que constitui o volume 2 da coletânea composta por outros
dois e que objetiva socializar trabalhos em forma de capítulos. Tais capítulos resultam das
investigações expostas em mesas-redondas, durante o XII Encontro de Pesquisa em Educação da
Região Centro-Oeste — Reunião Científica Regional da Anped, realizados em Goiânia, na PUC
Goiás, de 19 a 22 de outubro de 2014.

A temática central do evento é “Pós-Graduação e Pesquisa em Educação: contradições e
desafios para a transformação”. Essa foi instigadora das produções, apresentações e debates, e sua
socialização suscitou trabalhos com temas plurais que circundam o epicentro antes referido. As
discussões e debates, dialeticamente, ultrapassam as fronteiras dos Grupos de Trabalho (GT) aos
quais os autores pertencem, no entanto articulam-se às temáticas distribuídas em duas sessões,
neste volume 2.

Na sessão 1, a temática abordada é “Políticas Educacionais”. No primeiro capítulo dessa
sessão, Iria Brzezinski, pesquisadora que historicamente pertence ao GT8, proferiu palestra na
mesa-redonda programada pelo GT5, com o título Plano Nacional da Educação (2014-2024):
Território em Disputa em Face dos Projetos Educacionais Antagônicos? É uma investigação que tem
por objeto o PNE e a reconstituição da complicada tramitação, no Congresso Nacional, do Projeto
de Lei n, 8.035/2010 e seus substitutivos.

A investigação tem como foco a organização do Estado brasileiro contemporâneo e a
atuação da sociedade civil organizada em entidades de estudos e pesquisa integrantes do Fórum
Nacional da Educação (FNE), órgão do Ministério da Educação, de composição plural e
democrática, que acompanhou a elaboração do PNE 2014-2024 e o avaliou na Conferência
Nacional de Educação de 2014. A investigação é de abordagem qualitativo-teórica combinada com
análise documental e histórica.

O fio condutor dos referenciais teóricos e argumentações são “os embates relacionados à
disputa entre os defensores dos projetos antagônicos na arena das políticas educacionais, quais
sejam: o primeiro em defesa do ensino público, gratuito, laico de gestão democrática; o outro
acolhido pelos adeptos do ensino particular. Tais referenciais se voltam para a especificidade da
formação e valorização dos profissionais da Educação, sendo que as entidades de estudos e
pesquisa em Educação, vinculadas ao Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, lutam para
que a formação de profissionais da Educação adote os princípios da “base comum nacional de
formação de professores”, que possa vir a conferir identidade aos cursos de Licenciatura.

Nos resultados, a autora sinaliza a inconclusão dos debates sobre o PNE que depende de
muitas ações do parlamento brasileiro, do Poder Executivo, dos movimentos sociais e entidades de
estudos e pesquisa, entre tantos outros atores, para que se concretize o desenvolvimento do regime
de colaboração entre os entes federados; a destinação exclusiva de recursos públicos para a
educação pública; o “Subsistema Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da
Educação”, que articule de forma orgânica a formação inicial à continuada e “uma política de
valorização profissional que implique não somente um piso salarial nacional unificado, mas planos
de carreira e condições dignificantes do trabalho docente”.



Nelson Cardoso Amaral, membro do GT5: Estado e Política Educacional, no segundo
capítulo da sessão1 apresenta possibilidades de novas fontes de financiamento para o alcance das
ousadas metas do PNE (2014-2024). Procura demonstrar o investimento público total em
Educação e, destes, o percentual de destinação de recursos para o ensino privado. Para tanto, o
autor toma a base de dados do Inep numa série histórica e também utiliza estudos da Associação
Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca). O autor declara que, caso até o
final da vigência do PNE sejam, de fato, vinculados 10% do PIB à Educação, desses somente
8,5% serão investidos no setor público. Em suas conclusões, o autor assegura que a obtenção do
equivalente a 10% do PIB para financiar o desenvolvimento de atividades que permitam atingir as
metas e estratégias do PNE “exigirá grandes negociações com diversos setores da sociedade” e
profundas modificações na organização do Estado brasileiro”, pois já tardam as alterações na
estrutura tributária brasileira, que conduziriam transformações na “sociedade brasileira, tornando-
a menos desigual”.

O capítulo 3 da sessão 1 é de autoria de Marilda de Oliveira Costa, também membro do
GT5. Tem por título Plano Nacional de Educação 2014-2024: Tensões entre o Público e o Privado. A
pesquisadora faz uma breve reconstituição histórica do planejamento educacional brasileiro,
citando o Plano de 1937, que não foi homologado, o Plano Nacional de Educação (2001-2010), e
lembra a reforma do Estado promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso e a aplicação do
modelo de gestão gerencialista que se intensifica nos dias atuais.

A pesquisadora teve por objetivo realizar estudos do PNE em vigor, em relação ao setor
público e privado da Educação. Ao se debruçar sobre as metas e estratégias, encontrou indicativos
de destinação de recursos para a implementação de políticas educacionais pelo setor privado, da
creche à pós-graduação, incluindo-se modalidades de ensino como “educação especial”, “jovens e
adultos”, “profissional” e “educação em tempo integral”. Realça as estratégias 4.4, 4.17 e 4.18 da
meta 4, relacionadas à “educação especial” e mostra a intervenção de entidades particulares para
que o “atendimento dessa modalidade continue sendo uma prerrogativa público-privada, podendo
ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino”.

Conclui que o momento crítico pelo qual passa a Educação brasileira é muito mais
complexo do que o “financiamento público ao setor privado na execução da política”. A autora
teme pelas consequências da “formação de consenso em torno de ‘novas’ concepções de Educação,
que diferem substancialmente de uma orientação política comum para assegurar o direito à
educação, em conformidade com as diretrizes do novo PNE”.

Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, representante do GT8: Formação de
Professores discute as prescrições legais e contradições das Políticas de Formação e Valorização
dos Pro ssionais da Educação e o Plano Nacional de Educação (2014-2024). A pesquisadora
anuncia que as sínteses desenvolvidas no capítulo 4 da sessão 1 “apresentam resultados de
diferentes pesquisas desenvolvidas no GEPFAPe - Grupo de Estudos sobre a Formação e Atuação
de Professores”. Ao mesmo tempo, procura expressar sua compreensão de “par dialético entre
formação e valorização, como unidade desses polos [...] que, em suas especificidades e
contradições, viabilizam-se, provocando mudanças qualitativas e quantitativas no trabalho
docente”.

A autora afirma: “Temos, no desenho de políticas públicas em Educação, um grande
investimento na formação de professores, contudo queremos alcançar uma perspectiva de formação
de professores emancipatório-crítica.”



Em suas análises, a investigadora revela múltiplas contradições entre o prescrito em lei e
as ações levadas a efeito. Um exemplo é o caput do art. 2 do PL nº 8.035/2010, que “se refere,
especificamente, às diretrizes para a Educação brasileira”. A autora garante que, nele, estão
“expressos antigos anseios educacionais e que, por ainda se fazerem presentes, revelam
dificuldades de superação”. As análises ainda se voltam para a especificidade da formação e
valorização do professor com foco nas metas 15, 16, 17 e 18. Seus resultados mostram que “as
contradições se mantêm”, são históricas e são expressões das “disputas hegemônicas que,
inclusive, desvinculam formação, valorização, condição de trabalho e carreira”.

Movimentos Sociais, Educação e os Elos Perdidos da Política é o título do capítulo 5 da
sessão 1. O autor é José Adelson da Cruz, do GT14: Sociologia da Educação e Filosofia da
Educação. Trata-se de uma pesquisa teórica que tem o propósito de aprofundar discussões sobre
limites e tensões entre público e privado na escola, na integração social e no protagonismo da
sociedade civil.

O autor tematiza as manifestações de rua, fenômeno ocorrido no Brasil, a partir de julho de
2013, como evidência da “contradição entre democracia e vida societária” e do distanciamento
“entre sistema político e sociedade”. Curioso é que o movimento foi-se adensando por meio de
articulações nas redes sociais, sem programa delineado previamente, e passou a ser reconhecido
como mobilização sem líderes. “Não há clubes, sindicatos, associações ou partido” como
mediadores das reivindicações contra “o sistema político estruturado no Brasil”.

O autor argumenta em suas considerações finais que, em 2013, foi desvendada “uma nova
face na construção da consciência social brasileira”, materializada no grito das ruas, que exigia a
responsabilização do Estado pela qualidade das políticas públicas.

Rita Gomes do Nascimento, representante do GT2: Educação e Relações Étnico-Raciais é
autora do capítulo 7 da sessão 1, intitulado Educação e Relações Étnico-Raciais.

A pesquisadora orienta que realizar uma investigação no que tange à diversidade étnico-
racial e cultural em nosso país diz respeito à garantia do direito à educação para diferentes
pessoas e coletivos sociais, requer sólida sustentação teórica e firmes convicções contra o
“paradigma da homogeneização que tem caracterizado o panorama das políticas educacionais
brasileiras”.

Os resultados a que chegou a autora levam a compreender que “as ideias de
monoculturalidade, homogeneização, racismo e desigualdade” justificam a criação de leis
específicas advindas das “demandas de grupos sociais organizados, que continuam ligadas ao
cotidiano de um sistema escolar, muitas vezes, excludente e discriminador”.

Maria Emília de Castro Rodrigues e Maria Margarida Machado, do GT9: Trabalho e
Educação e Movimentos Sociais são as autoras do capítulo 8 integrado à sessão 1. Consiste num
trabalho que dá destaque ao registro da memória da Experiência da Construção de Centros de
Referência em EJA no Brasil.

A busca de apoio financeiro do governo federal para implementação de projetos de
construção desses centros impulsionou a instalação de dois deles na Região Nordeste, nas
Universidades Federais de Alagoas e Ceará; na Região Norte, na Universidade Federal do Pará; na
Região Centro-Oeste, na Universidade de Brasília e nas federais de Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

As autoras optaram por realizar uma narrativa mais detalhada da rede de pesquisa do
Centro-Oeste: “Centro Memória Viva – Documentação e Referência em Educação de Jovens e



Adultos, Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-Oeste” integrada pela Universidade
de Brasília e pelas Universidades Federais de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O trabalho tem por objetivo “desenvolver coletivamente, no período de 2010 a 2014,
pesquisas e atividades de extensão, contribuindo na formação dos sujeitos envolvidos nas áreas da
educação de jovens e adultos, da educação popular e dos movimentos sociais”.

Nas conclusões, as autoras aludem ao papel das tecnologias que têm interferido nas
pesquisas históricas em virtude da “rapidez da preservação de acervos, como também pelas
mídias disponíveis que permitem a digitalização de imagens e sons”. Referem-se ainda à
“linguagem informática” que possibilita o armazenamento, a preservação e socialização “de
acervos históricos”.

No tocante à sessão 2, nominada Formação de Professores, esta congrega três capítulos,
cujas autoras desenvolveram pesquisas sobre o “bem-estar docente”, “o aprendizado da docência”
pelo professor de ensino superior e “as Salas de Recursos Multifuncionais” como perspectivas de
formação.

O primeiro capítulo da sessão 2 é de autoria de Flavinês Rebolo, do GT 8: Formação de
Professores, que expõe a importância do bem-estar docente para o êxito do Plano Nacional de
Educação (2014-2024) no desenvolvimento das metas de formação e valorização dos profissionais
da Educação.

Para a autora, que se apoia em investigações nacionais e estrangeiras com o objeto “mal-
estar docente [...], o absenteísmo, as licenças médicas, a acomodação e o abandono da profissão
são consequências do mal-estar que atinge os professores na escola contemporânea”.

Em seus resultados, a autora sinaliza que “a formação inicial e continuada dos professores,
as condições de trabalho e a gestão do sistema educacional e das escolas são aspectos
fundamentais que intervêm” no modus operandi do profissional que envida muitos esforços para
operar as “inovações” e “adaptações” exigidas pelas mudanças da sociedade atual e a penetração
das tecnologias no trabalho docente. A autora conclui que as políticas educacionais precisam
promover o bem-estar docente desses profissionais.

Geovana Ferreira Melo e Marisa Lomônaco de Paula Naves, membros do GT8: Formação
de Professores, no capítulo 2 da sessão 2, dedicam-se aos estudos da formação e do
desenvolvimento docente de professores universitários de instituições públicas. Estabelecem
diálogo com referenciais teóricos que propiciam o entendimento de que o desenvolvimento
profissional ultrapassa os limites da formação inicial e continuada de professores, uma vez que o
profissional da Educação, em especial, no ensino superior, deve manter “atitude permanente de
indagação”. Apresentam como resultados algumas ações propositivas que envolvem:
potencialização de estratégias formativas; consolidação de “espaços de reflexão, articulando a
formação à prática pedagógica” e uma “política de formação e desenvolvimento profissional do
professor” do ensino superior em cada instituição e que os professores sejam considerados como
pessoas que tenham condições propícias para “compartilhar angústias, dificuldades, mas também
suas práticas exitosas”.

O capítulo 3 da sessão 2 foi elaborado por Morgana de Fátima Agostini Martins e Aline
Maira da Silva, pesquisadoras pertencentes ao GT15: Educação Especial e se intitula Professores
das SRM em Dourados: Apontamentos e Perspectivas para a Formação. O objeto investigado são
as salas instrumentalizadas com recursos multifuncionais compatíveis ao atendimento educacional
especializado. A investigação é colaborativa, com enfoque na pesquisa-ação. Os fundamentos



teóricos versam sobre a educação inclusiva e revisitam a legislação brasileira para sustentar a
ideia de que “uma educação inclusiva exige um conjunto de atitudes que assegure ao aluno com
necessidades educacionais especiais o acesso ao direito de seus benefícios”.

As autoras finalizam o capítulo assinalando a importância de formação de professores para
atuarem na educação especial. Garantem que o ensino superior já tem uma acumulação de
conhecimento a respeito, todavia os saberes não chegam a interferir nas mudanças das políticas
educacionais e atingem muito pouco as salas de aula da educação básica.

Na totalidade dos capítulos deste volume 2, depara-se com questões polêmicas e
conflitantes que combinam o rigor científico com severas críticas às políticas educacionais
brasileiras e à formação dos profissionais da Educação.

Enseja-se que os estudos e pesquisas aqui veiculados venham a ser um convite aos leitores
e às leitoras para novas descobertas epistemológicas, metodológicas e práticas. Em especial,
deseja-se que se desperte o interesse da categoria dos profissionais, professores e investigadores
da Educação brasileira e dos estudantes que desenvolvem suas pesquisas nos diferentes espaços
formativos.

Goiânia, verão de 2016.
Iria Brzezinski
Organizadora
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PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (2014-2024):
TERRITÓRIO EM DISPUTA EM FACE DOS PROJETOS

EDUCACIONAIS ANTAGÔNICOS?

Iria Brzezinski
Coordenadora do Grupo de Pesquisa

Políticas Educacionais e Gestão Escolar (CNPq)

O mais grave é que não há uma política que favoreça a educação do povo através de suas lutas (ARROYO, 1989, p. 17).

Momento de Introdução
Esta expressão de Arroyo (1989), em epígrafe, revela em poucas palavras a disputa entre o

que é privilégio concedido pelo Estado republicano brasileiro à educação da elite e a pouca
ressonância das vozes e lutas das classes populares, que defendem a obrigatoriedade, a gratuidade,
a laicidade e a qualidade social da educação pública1 para todos os brasileiros (as), tendo como
centralidade o trabalho como princípio educativo.

Assume-se, neste trabalho, a concepção de “educação de qualidade” construída na
Conferência Nacional de Educação (CONAE/2014), qual seja:

Educação de qualidade é aquela que contribui com a formação dos estudantes nos aspectos humanos, sociais, culturais,
filosóficos, científicos, históricos, antropológicos, afetivos, econômicos, ambientais e políticos, para o desempenho de seu
papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim, uma qualidade referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de
qualidade está intimamente ligado à transformação da realidade na construção plena da cidadania e na garantia aos
direitos humanos (CONAE, 2014, p. 64-65).

O presente capítulo resulta de uma pesquisa acerca da organização do Estado brasileiro
contemporâneo e a atuação das entidades de estudos e pesquisa integrantes do Fórum Nacional da
Educação (FNE), órgão do Ministério da Educação, que acompanhou a elaboração do PNE 2014-
2024 e o avaliou na Conferência Nacional de Educação (CONAE/2014). Trata-se de uma
investigação de abordagem qualitativa, teórica combinada com análise documental e histórica.

Optou-se aqui por fazer uma atualização do trabalho exposto e debatido em mesa redonda
no Grupo de Trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação“Estado
e Política Educacional”, realizada em 20/10/2014, durante o XII Encontro de Pesquisa em
Educação da Região Centro Oeste.

Neste capítulo, pretende-se, ainda, aprofundar debates acerca do modo como o governo,
reconhecido como sociedade política, prevê e provê, no PNE 2014-2024, a formação e a
valorização dos profissionais da educação.

Intenta-se, também, apresentar as reivindicações da Associação Nacional pela Formação
dos Profissionais da Educação (Anfope), em relação ao Projeto de Lei n. 8.035/2010 (PL/PNE
2011-2020)2. A Anfope, como sujeito social coletivo3 e uma das forças da sociedade civil
articulou-se com outras associações para enunciar as reivindicações enunciadas em forma de



emendas4 a esse PL. Essas emendas foram pronunciadas pela Anfope em audiência pública na
Câmara dos Deputados em 31/8/2011 (cf. BRZEZINSKI, 2011) e encaminhadas, com as devidas
justificativas, aos deputados federais, em particular, ao relator do PL, Deputado Ângelo Vanhoni
(PT/PR), da Comissão Especial5. O intuito era que as tais emendas fossem incorporadas ao
substitutivo PL N. 8.035/2010-D, que sustentou a homologação da Lei n. 13.005 (PNE2014-2024),
sem vetos da Presidência da República.

Embora a iniciativa não tenha obtido pleno sucesso, o exercício democrático de a
Associação pronunciar, no Parlamento Nacional, as emendas sobre Formação e Valorização dos
Profissionais da Educação tem um significado simbólico: a sociedade civil organizada em
associação esteve presente.

O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014,
completou um ano de vigência, após tramitação por três anos e meio no Congresso Nacional. Esse
alargado tempo de tramitação foi repleto de projetos com convergências e divergências, consultas
e audiências públicas, emendas, tensões, acordos e desacordos. O PNE mantém uma organicidade
entre suas 20 desafiadoras metas e 245 estratégicas, porém falta-lhe um componente básico
estrutural: o diagnóstico da educação brasileira.

Inicia-se chamando a atenção para o fato de que no PNE em foco a formação e a
valorização dos profissionais da educação não são respeitadas, porque no país prevalece um
contexto político-econômico e cultural inerente à sociedade de classes. Esse projeto é imposto por
ingerências internacionais fundamentadas na ideologia neoliberal e de Estado mínimo globalizado.
Tais ingerências comprometem a soberania da Nação e interpõem obstáculos à concretização de
um projeto único de sociedade, de educação, de escola e de formação de professores. Um projeto
que vise qualidade social para a educação pública.

É evidente a coexistência de projetos conflitantes que disputam, na arena do poder,
distintas concepções de homem, de Estado, de sociedade brasileira, de educação, de escola, de
profissional da educação, de professor (a). Ao projeto prevalente da sociedade política filiam-se
aqueles que, em seus discursos, enfatizam a qualidade social da formação do (a) professor (a),
todavia, adotam na prática a qualidade total. Essa prática reifica uma concepção de professor
racionalista e instrumental, dotando-o de técnicas e competências, de modo a responder aos
requerimentos do mercado de trabalho (SOUZA; GUIMARÃES, 2015). Nesse projeto a educação
é mercadoria.

O outro projeto é defendido por sujeitos sociais engajados em associações, sindicatos e
entidades do campo educacional. Seus defensores lutam para que os (as) professores (as) tenham
uma formação orientada por parâmetros de qualidade referenciada no social, fundada em base
humanista, formativa, omnilateral, uma formação “que equilibre equanimemente o desenvolvimento
da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das
capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 1979, p.118), ao lado do trabalho criativo.
Neste projeto, a educação é concebida como produção de conhecimento.

Em face da natureza do presente trabalho, serão analisadas as seguintes Metas do PNE: 15,
16, 17, 18 e 20. Elas se referem à formação e valorização dos (as) professores (as). Na Meta 20,
não há menção a esses assuntos, porém ela é determinante para a efetivação das políticas de
Estado prescritas na Lei n.13.005/2014, pois dela dependem todas as outras, já que dispõe sobre o
financiamento da educação brasileira.



1 PNE 2014-2024, uma “fatia” da História: dos antecedentes à
contemporaneidade

Os ensinamentos de Veyne (1982) revelam que é prerrogativa do historiador selecionar,
simplificar e sistematizar a história em “fatias”, diante de que é quase impossível contar a sua
totalidade. Com apoio nas ideias desse autor, vale-se, neste capítulo, do marco temporal, 1932 e
2014, para narrar uma “fatia” da história da elaboração de planos nacionais da educação na
República federativa brasileira. O ano 1932 é o marco histórico da elaboração do primeiro plano
nacional formulado pelos Pioneiros da Escola Nova (1936-1937). Por sua vez, o ano 2014
delimita a homologação da Lei n. 13.005.

Como fio condutor das argumentações selecionaram-se os embates relacionados à disputa
entre os defensores dos projetos em conflito na arena das políticas educacionais, quais sejam: o
primeiro em defesa do ensino público, gratuito, laico de gestão democrática; o outro acolhido
pelos adeptos do ensino particular. Nas contradições e nos conflitos, situam-se as possibilidades
do movimento da educação brasileira, historicamente caracterizado por duas posições antagônicas:
o ensino público e o ensino privado.

Os embates ganham centralidade na luta das diversas entidades do campo educacional pela
destinação de recursos públicos exclusivamente para a educação pública. Isso parece óbvio, uma
vez que tal alocação é legítima, em um país republicano e democrático e que deveria atender às
históricas lutas em defesa da escola pública para superar as necessidades do povo, como enseja
Arroyo (1989).

Alguns ordenamentos jurídicos em vigor, no entanto, preveem com clareza transferências de
recursos públicos para o ensino privado, como, por exemplo, o art. 213 da CF/1988, a Meta 20 e a
Estratégia 20.12 da Lei n. 13.005 (PNE 2014-2024).

Apesar de que a destinação de recursos públicos à educação pública constitua um dos
princípios constitucionais, o citado Art. da CF/1988 prescreve que podem ser alocados recursos
para outras instituições não públicas:

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades (BRASIL/CF, 1988).

A Meta 20 estabelece que até 2024 o investimento público na educação pública deverá
atingir o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme se constata:

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por
cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10%
(dez por cento) do PIB ao final do decênio.

Na Estratégia 20.12, entretanto, é perceptível a omissão do que é previsto na Meta 20:

Estratégia 20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação [omite a expressão
pública] ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na instância prevista no
§5o , do art. 7o desta Lei (grifos desta autora).



Observa-se que a destinação “dos recursos adicionais” deve ser para a educação
brasileira, o que não garante serem alocados com exclusividade para a educação pública. Os
legisladores omitiram intencionalmente a expressão “investimento público em educação pública”.
Velloso (1999, p.6) explica que quando são interpretadas as leis, “tudo que é vedado em sua letra
ou espírito é proibido”. Por analogia, o que as leis não impedem em sua letra ou espírito, é
consentido.

Com efeito, a depender do pacto para o desenvolvimento do regime de colaboração entre
os entes federados, caso seja mantida a tendência das políticas da educação das últimas três
décadas, é permitido ao Estado destinar recursos públicos para a educação privada, mediante
respaldo legal de viés privatista, em especial, nas seguintes estratégias do PNE: 1.7, 3.7, 8.4, 9.1 e
11.6.

Minto (2015) assegura que nessas estratégias foi introduzida a expressão “oferta gratuita”
para se referir a instituições privadas aptas a receberem recursos públicos para garantir o
atendimento à inclusão de deficientes, à expansão da educação infantil de zero a três, à educação
de tempo integral, à educação profissional e à educação de jovens e adultos.

Essas estratégias, notadamente, desvelam a real intenção dos governos dos últimos doze
anos, que firmaram pactuações com empresários do ensino particular, causando profundo
estranhamento aos educadores brasileiros. Exemplo disso é o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), lançado em 24/6/2007 pelo Ministro da Educação Fernando Haddad, do governo
Luiz Inácio Lula da Silva e complementado pelo Decreto n. 6.096/2007, que dispõe sobre o “Plano
de Metas Compromisso Todos pela Educação”. Este plano é fruto de uma aliança da sociedade
política, representada pelo MEC, celebrada com a iniciativa privada liderada por banqueiros,
empresários, gestores públicos, dentre outros neoliberais mercantilistas da educação.

Em seu nascedouro, o PDE tinha por objetivo a institucionalização do Sistema Nacional de
Educação. Foi na aliança público-privado que se adensou a concepção de um sistema que opera
com base na produtividade e eficácia quantificadas e medidas por metas e estratégias cumpridas
em determinado tempo, modus operandi da maioria das empresas do mundo. "Vários gestores,
professores, especialistas ajudaram a montar essas metas", diz o vice-presidente do Banco Itaú,
Antônio Matias, da coalizão Todos pela Educação. Ao adotá-las, o governo está imprimindo nas
políticas públicas, a mesma eficiência com que as empresas estão acostumadas a lidar (ARANHA;
CLEMENTE, 2007).

Em confronto com as ideias do banqueiro, a Anfope e as entidades parceiras de estudos e
pesquisa em educação defenderam que o lócus mais apropriado para a interlocução da sociedade
com os poderes públicos acerca da organicidade de um sistema nacional da educação são as
conferências nacionais de educação, as audiências públicas promovidas pelo poder legislativo e o
Fórum Nacional de Educação.

As negociações realizadas pelo governo anteriormente citadas impactaram a construção do
PNE (2014-2024), que, em suas primeiras elaborações, contou democraticamente com consistentes
contribuições da sociedade civil à luz dos debates travados na Conferência da Educação Básica
(2008) e na I Conferência Nacional de Educação (Conae/2010).

Em novembro de 2010, porém, o MEC mostrou com nitidez qual era a sua intenção, quando
enviou à Presidência da República um plano do Executivo Federal, distante e divergente das
políticas educacionais concebidas nas conferências e orientadas por eixos epistemológicos, como
por exemplo: relações democráticas; direito à educação básica pública, laica e gratuita; formação
e valorização dos professores em atendimento aos princípios constitucionais; qualidade da



educação básica e superior socialmente referenciada; respeito à diversidade; direito à inclusão.
Os estudiosos que se dedicam ao planejamento avaliam que no Plano Nacional de Educação
(2014-2024) ainda predominam metas e estratégias alheias aos embates e discussões advindas da
mobilização dos representantes da sociedade civil em diferentes espaços públicos.

É notório que as políticas educacionais não devem resultar somente das deliberações
oriundas da burocracia governamental, considerando que precisam ser construídas
estrategicamente por meio de “conciliações” (FERNANDES, 1990, p. 144) entre as decisões do
governo e das forças sociais. Não restam dúvidas de que muitos embates, disputas e contradições
antecedem as conciliações. As forças sociais em movimento e luta constante, muitas vezes, logram
êxito em fazer valer seus interesses junto ao aparato estatal, desde que haja abertura para um
processo democrático de participação.

Dourado (2011, p. 50) fortalece essa assertiva. Para ele, a história da educação do país
revela que, desde os anos 1930, a “trajetória do planejamento e das políticas educacionais tem
sido marcadas por políticas governamentais, em detrimento de políticas de Estado”. Dessa postura
da sociedade política resulta uma intensa restrição à presença da sociedade civil na formulação de
políticas de governo ou de partido político.

O autor referenciado afirma que “o caminho para buscar romper com a tradição histórica
do Estado brasileiro passa pela efetiva participação da sociedade política e sociedade civil6”
(DOURADO, 2011, p. 5), sociedades constitutivas do Estado.

Revisitando-se mais uma “fatia” da história, destaca-se que o primeiro passo da sociedade
civil durante a tramitação do Projeto de Lei n.8.035/2010 no Parlamento foi pressionar a
Comissão Especial a realizar audiências públicas. Nelas, os representantes das associações e
sindicatos fizeram valer sua voz. Os encaminhamentos aceitos pelos relatores para incluir no PL
pelas comissões especiais da Câmara e do Senado se transformaram em subsídios para a
elaboração dos Planos Estaduais e Planos Municipais de Educação. Foram também veiculados nas
Conferências Nacionais, Estaduais, Intermunicipais e Municipais promovidas pelos Fóruns
Estaduais e Municipais de Educação. Esses lócus são propícios às postulações de que a educação,
em todos os níveis e modalidades, seja de qualidade referenciada no social, gratuita, laica e de
gestão democrática.

No próximo subitem pretende-se explicitar ao longo da história da educação brasileira as
concepções de planejamento, planos nacionais e políticas de formação e valorização de
profissionais da educação que orientam este trabalho. Tem-se como ponto de partida a análise das
concepções de planejamento e das mudanças operadas na concepção de formação de professores
da educação ocorridas na contemporaneidade. Opta-se por um recorte, ao fazer análises mais
detalhadas do PNE/1936-1937, da Lei n.10.172 (PNE 2001-2010) e da Lei n. 13.005 (PNE 2014-
2024).

1.1 Políticas de formação e valorização de profissionais da
educação: o planejado e o realizado

[...] planejar é tentar submeter o curso dos acontecimentos à vontade humana, não deixar que nos levem e devemos
tratar de ser condutores de nosso próprio futuro, trata-se de uma reflexão pela qual o administrador público não pode
planejar isoladamente, esta se referindo a um processo social, no qual realiza um ato de reflexão, que deve ser coletivo,



ou seja, planeja quem deve atuar como indutor do projeto (MATUS, 1993, p. 13).

Planejar consiste na ação de sair da rotina, de um estado confortável, estável e seguro.
Requer estudos, debates, embates, reflexões, decisões. Nesse processo, corre-se o risco de
instabilidade, alteração de práticas em busca de nova cultura organizacional. Planejar e executar o
que se planeja são ações ousadas, pois o novo é o inédito. Para o alcance do que se previu, é
preciso romper com o presente e fazer “promessas para o futuro” (GADOTTI, 1994, p. 579).

Um dos primeiros planejamentos da educação brasileira foi o Plano Nacional de Educação
de 1936-1937, elaborado com sustentação nas mudanças provocadas pelos Pioneiros da Escola
Nova, que agiram levando a cabo sucessivas reformas, durante a prodigiosa década de 1920.
Foram reformas encetadas em diversos Estados da federação, visando à defesa da escola pública,
gratuita, laica de gestão democrática. Houve disputa entre distintos projetos de sociedade, de
educação, de formação de professores, de escola e de estudante. Antagonizavam-se interesses dos
liberais progressistas e dos católicos tradicionais que ofertavam ensino confessional particular. Na
época, o movimento dos progressistas materializou-se no documento Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova. A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo (1932). Nele estão
expressas conotações política, epistemológica, filosófica, educacional, pedagógica e curricular em
favor da organização de um sistema nacional de educação.

O primeiro parágrafo do Manifesto dos Pioneiros, enuncia a necessidade de “criar um
sistema de organização escolar”, ao invés de um SNE. Esse parágrafo merece ser transcrito pelo
significado que atribuí ao planejamento no campo da educação e ao atendimento às necessidades
da escola pública e inclusiva no país.

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Nem mesmo os
de caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do
sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de
produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa que são
os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. No entanto, se depois de 43 anos de regime
republicano, se der um balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, dissociadas sempre as
reformas econômicas e educacionais, que era indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos
os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de
organização escolar, à altura das necessidades modernas e das necessidades do país,

Os Pioneiros propuseram a reconstrução educacional de grande alcance, haja vista que seu
ideário reverberou na Constituição Brasileira de 16/7/1934 e na formulação do PNE/1936-1937. A
CF/1934, em seu Art. 150 declara ser de competência da União "fixar o plano nacional de
educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e
coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País".

O plano foi organizado pelo Conselho Nacional de Educação e encaminhado à Presidência
da República, em 18/5/1937, quando o país atravessava instabilidade política, culminando com a
instauração do Estado Novo imposto por um golpe de Getúlio Vargas. Neste mesmo ano, o ditador
trouxe consigo a lógica operacional do regime totalitário fascista, implantando-a na administração
pública brasileira.

O advento do Estado Novo, em 10/11/1937, entretanto, abortou a promulgação da lei que
instituiria o primeiro PNE da Educação Brasileira, tornando-o letra morta. Vargas ordenou o
fechamento dos poderes representativos e, com isso, não foi possível o prosseguimento do Plano,
o que provocou retrocesso no planejamento político e pedagógico da educação no país.



O PNE que fora elaborado em 1937 tinha 504 artigos e apresentava perfeita organicidade
do sistema nacional de educação. Nele os legisladores enunciavam a concepção de plano como
“código da educação nacional” [e] “conjunto de princípios e normas para servirem de base à
organização e funcionamento das instituições educativas, escolares e extra-escolares”, tanto
públicas como privadas existentes no território nacional (Art. 2º). Os legisladores estabeleceram a
organicidade das escolas e da Universidade e um todo orgânico articulou o Jardim da Infância, o
ensino primário, os graus e ramos do ensino secundário, chegando até a organização curricular dos
cursos das universidades brasileiras, cujo Estatuto foi instituído pelo Decreto nº 19.851/1931.

Do PNE de 1937 constava, ainda, o conceito de formação de professores para atuar em
todos os graus de ensino, assentado no princípio da unificação. Segundo os Pioneiros, toda a
formação dos professores, primários e secundários, deveria ser realizada em escolas ou cursos
universitários, mediante currículo que previsse o desenvolvimento de uma base de educação geral
comum.

Nessa perspectiva, os signatários do Manifesto avocavam uma concepção de preparo de
professores análoga à sua concepção de escola unitária, comum e igual para todos, respeitadas a
diversidade e a especificidade de cada grau de ensino. Exaltavam a formação universitária dos
professores para atuarem em todos os graus de ensino, não como necessidade, mas o único meio
para abrir horizontes dos formadores. Para tanto, foram contundentes em fixar os requisitos dos
certames com provas e títulos para o provimento de cargo de professor catedrático do ensino
secundário (Art. 58 a art. 64). Tais parâmetros inspiravam-se no estabelecido, em linhas gerais,
para a escolha de professor catedrático nos institutos oficiais de ensino superior.

O ideário dos Pioneiros era o aporte teórico também para os projetos das Universidades de
São Paulo (1934) e do Distrito Federal (1935). Seus projetos incorporaram a concepção de
Universidade proposta no Manifesto, em cada um a sua peculiaridade e a expressão da política
regional.

Até hoje, o ideário pedagógico dos Pioneiros em relação à formação de professores nas
universidades repercute nas políticas propostas pelas entidades acadêmicas dedicadas à educação
brasileira, entre as quais, a Anfope. As associações comprometidas com um ensino de qualidade
defendem que a formação inicial de professores deve ser realizada na modalidade presencial e na
Universidade, lócus do “universo da teoria, do rigor dos conceitos e dos métodos historicamente
produzidos, da liberdade, da criação, da produção do novo, da ética [...]” (COÊLHO, 1996, p.
36).

A importância da universidade na formação humana é assim explicitada por Coêlho:
formar-se na universidade é mais do que profissionalizar-se, porquanto o trabalho de formação
desenvolvido deverá capacitar o sujeito para a vida pessoal, para sua inserção na sociedade e no
mundo do trabalho, objetivando o universitário em qualquer situação “entender e transformar o
real, fazer a história, realizar a transcendente aspiração do homem para a liberdade, para a
contemplação do verdadeiro, do belo, do justo (COÊLHO, 1996, p. 35).

A propósito, na década de 1950, as características da sociedade capitalista provocaram
disputas no campo educacional. Uns defendiam a educação pública, outros, o ensino particular.
Tais disputas levaram os clássicos “Pioneiros da Escola Nova” a relançarem o Manifesto, que foi
reescrito, em 1959, por Fernando de Azevedo (sistematizador do Manifesto de 1932). O
documento intitulou-se Mais uma vez convocados. Conforme Saviani (2008), o Manifesto dos
Pioneiros traduziu o pensamento dos liberais, integrantes dos movimentos em defesa da escola
pública, que se rivalizavam ideologicamente com os católicos (cf. CURY, 1978; 1992): eram



lobistas da escola particular.
Neste contexto, tramitava na Câmara dos Deputados a primeira Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, centro de disputas acirradas que perduraram por treze anos no Parlamento
brasileiro, uma vez que a Lei n. 4.024 (LDBEN) foi promulgada somente 20/12/1961.

No período compreendido entre 1956-1961, durante o processo da redemocratização do
país, já no governo de Juscelino Kubitschek, foi elaborado o Plano de Metas. A educação “[...]
aparece, pela primeira vez, como meta setorial específica num plano governamental com afirmação
clara da relação entre educação e desenvolvimento, sendo vista em sua função formadora dos
quadros técnicos exigidos pelo crescimento do país” (HORTA, 1982, p. 31). O autor avalia que o
período supracitado foi fértil em teorização acerca da relação entre educação e desenvolvimento.
Consequentemente, na prática de elaboração dos planos, ganhou destaque a relação supracitada, o
que levou à introdução da ideia de Plano Nacional de Educação, prescrito na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei n. 4.024/1961.

Com a vigência da ditadura militar, implantada pelo golpe de 31/3/1964, a LDB/1961 foi
desarticulada por duas reformas educacionais, a da educação superior — Lei n. 5.540/1968 — e a
do ensino de 1º e de 2º graus7 — Lei n. 5.692/1971—, impostas pela ideologia tecnocrático-
militar, que condenou a Nação a "sofrer uma corrosão crônica em sua integridade e autonomia
nacionais" (FERNANDES, 1975, p. 119).

Quando as referidas leis foram executadas, o contexto ideológico era marcado pela
tendência da tecnocracia, que passou a orientar a política educacional definida nos planos globais
de desenvolvimento nacional, elaborados pelos técnicos do Ministério do Planejamento. Os
tecnocratas foram influenciados pelos militares, que assumiram, implicitamente, os interesses
econômicos do empresariado brasileiro, sob os auspícios do capital estrangeiro.

Iluminados por essa ideologia, trilhavam o preparo dos professores e as instituições
formadoras, que acolheram a formação de tendência tecnicista. Esta tinha como pilares os
pressupostos teóricos do Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1977).
Suas diretrizes indicavam a educação como o setor que deveria permitir "a consolidação da
estrutura do capital humano do país de modo a acelerar o processo de desenvolvimento
econômico" (BRASIL-MP, 1967, p. 15).

Nesse espaço-tempo, os princípios de racionalidade, efetividade, eficiência e
produtividade foram transplantados da teoria econômica e adaptados às políticas educacionais,
aos programas, planos e projetos de formação de professores, com a intenção de subordinar o
sistema educacional aos imperativos de um modelo de desenvolvimento fundamentado estritamente
no aspecto econômico, limitando a oferta da educação à demanda do sistema produtivo. Esse
sistema conduziu paulatinamente os empresários da educação a “vendê-la” como mercadoria.

Na gestão das escolas, foi adotada a tendência gerencialista, que, consoante Shiroma
(2006, p.5), é uma "estratégia racional [que] [...] busca aumentar a produtividade e a eficiência e
toma como indicador de desempenho, os resultados”.

No final do século XX e primeiras décadas do século XXI as relações entre educação e
desenvolvimento permaneceram subjugadas estruturalmente ao capitalismo , respondendo ao
rearranjo desse sistema mediante a adoção de princípios mercadológicos. A educação escolar
torna-se “funcional, econômica e ideológica pelo seu influxo na qualificação da mão de obra”
(SAVIANI, 2011, p. 31).

De fato, a teoria do capital humano penetrou o campo educacional e, nos últimos tempos,



reconstitui-se sob a denominação de teoria do neocapital humano. Revigorou-se, ainda que, na
Nova República democrática (segunda metade da década de 1980), tenham ocorrido experiências
de planejamento educacional participativo. Essa modalidade de planejamento da educação firmou-
se na década de 1990, instigada pela Conferência de Educação para Todos (Jontien/Tailândia,
1990). Seus resultados revelaram posições consensuais, expressas na Declaração Mundial de
Educação para Todos, constitutivas das “bases dos planos decenais de educação” (MEC-Plano
Decenal de Educação para Todos, 1993, p. 11).

Com a promulgação da CF/1988, a construção de um Plano Nacional de Educação é
revigorada. A Lei Magna estabelece como atribuições do Congresso Nacional todas as matérias de
competência da União, entre as quais se incluem, em conformidade ao art. 48, inciso IV “planos e
programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento”.

A LDB/1996 determina em seu Art. 9º, inciso I, que a União incumbir-se-á de elaborar o
Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Na gestão do Presidente da República Itamar Franco, o Ministro da Educação Murílio de
Avelar Hingel, coordenou a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003).
Esse processo contou com a participação de educadores de todos os Estados da Federação. A
Anfope deu sua contribuição, ao Plano Decenal, denunciando o esgotamento do modelo de
formação inicial de professores que tinha como obrigatório o currículo mínimo, introduzido pelo
governo militar, como também a escassez de oferta de formação continuada e a falta de professores
nas escolas públicas de ensino de 1º e de 2º graus8.

A falta de professores, entre outros motivos, se deve a não atratividade dos jovens para o
ingresso na carreira, em virtude das indignas condições de trabalho às quais são submetidos os
docentes, ao lado dos padrões de remuneração desanimadores. Esses padrões tornam-se mais
gritantes, ainda, à medida que se comparam os salários com a média de escolaridade de outros
segmentos de trabalhadores que têm remuneração mais elevada, embora deles se exija nível de
escolaridade inferior. Dos professores a exigência de elevado nível de estudos como também de
constantes cursos de atualização e aperfeiçoamento.

Se o PL n. 8.035/2010 tivesse sido sancionado os professores hoje teriam melhor
remuneração, posto que a sua Meta 17 estabelecia a aplicabilidade imediata da equiparação do
rendimento dos profissionais da educação a outros profissionais com o mesmo nível de
escolaridade. Lamentavelmente, com a aprovação da Lei n. 13.005 (PNE 2014-2024) a
remuneração justa dos docentes foi postergada para o sexto ano de vigência do citado PNE. Se de
fato ocorrer, será somente em 2020.

Em 1995, tomou posse na Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso (FHC),
sociólogo de estreito vínculo com o setor educacional. Para Ministro da Educação foi designado o
ex-reitor da Universidade de Campinas (Unicamp), Paulo Renato de Sousa. Os então dirigentes do
MEC descartaram o Plano Decenal de Itamar Franco. Assim, outra política de partido foi instalada
e o governo de FHC primou pela exacerbação da ideologia neoliberal.

No referido governo, as disputas acirraram-se durante a elaboração do Plano Nacional de
Educação (2001-2010). Dois projetos de sociedade, educação e formação de professores marcam
esse litígio. Os defensores dos projetos se degladiaram na arena política e educacional, porque as
propostas se fundamentavam em concepções bastante distintas. O Plano Nacional de Educação da
Sociedade Brasileira (1997), elaborado por educadores, inscreve-se na concepção histórico-crítica
e mantém como paradigma educacional as relações entre cultura, sociedade e educação, concepção



que leva em conta as transformações sociais, políticas e econômicas. Essa foi a proposta de PNE
do Fórum em Defesa da Escola Pública, organizada em dois Congressos Nacionais da Educação
(Coned I — Belo Horizonte, 1996; Coned II — Belo Horizonte, 1997). A Anfope foi uma das
promotoras. A outra proposta de PNE, liderada pelos burocratas do MEC, propugnava uma
determinada concepção de economia de mercado, baseada na ideologia neoliberal e adotava
critérios exclusivamente mercadológicos para a educação e a formação de professores.

Dessa mobilização resulta o envio de dois projetos de Lei à Câmara de Deputados. O
primeiro, PNE da Sociedade Brasileira (2001-2010) foi apresentado nessa casa legislativa pelo
Deputado Ivan Valente, em 10/2/1998 (PL n. 4.155). O outro da sociedade política, encaminhado
pelo Executivo em 11/2/1998 (PL n. 4.173).

Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foram realizadas audiências públicas
convocadas pelo relator Dep. Nelson Marquezan. A Anfope e outras entidades científicas,
sindicais e estudantis participaram das audiências públicas e voltaram suas críticas para o projeto
do Executivo, cujos objetivos e metas foram previstas com detalhes, sem contudo, prover a
política da educação, destinando-lhe recursos financeiros. Na audiência de 23/5/2000, a Anfope
uniu-se às vozes de outros representantes de associações e sindicatos, insistindo na importância da
destinação de 10% do PIB para a educação. Em contraposição, o governo propôs um índice de
5,5% do PIB.

Com efeito, nas últimas três décadas houve mudanças na prática social. Consequentemente,
exige-se um novo papel social do professor, implicando alterações em teorias e práticas, no lócus
de formação e no reordenamento de projetos político-pedagógicos das Licenciaturas. Apesar
dessas transformações, não foi modificado o eixo epistemológico e a dimensão política da
formação, que deve orientar a formação inicial e continuada. Sendo assim, tanto a educação básica
como a superior permanecem com a função de transmitir conhecimentos acumulados resultantes da
produção humana e de preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Claro está que às
instituições escolares cabe, também, produzir conhecimento.

É consenso entre os educadores brasileiros que, para cumprir suas funções com qualidade
social, a educação escolar depende de recursos financeiros condizentes com a real demanda pela
educação básica e superior e com a necessidade de formação de professor em nível superior nos
cursos de Licenciaturas.

Em 2009, projeções do MEC (cf. BRZEZINSKI, 2012) indicavam que para atender à
demanda pela educação básica, até 2014 seria essencial a ocupação por professores formados em
nível superior de 651.175 postos de trabalho.

Dá-se destaque que hoje, um dos obstáculos impostos à formação de professores é a
insignificância dos recursos a ela destinados, que por ato do Presidente FHC, quando da
aprovação do PNE 2001-2010, efetuou nove vetos à previsão de recursos financeiros para a
educação, o que impôs “limites à gestão e ao financiamento da educação nos diferentes níveis e
modalidades” (BRASIL/MEC/INEP, 2010, p. 18). Esse ato condenou a educação brasileira a
amargar a aplicação de um índice inferior a 5% do PIB até aos dias atuais, ao passo que a
sociedade civil organizada reivindicava, desde 2001, a destinação de 10% do PIB.

Curioso é que o sucessor de FHC em 2002, o governo popular de Luiz Inácio Lula da Silva,
combativo e vigoroso defensor do planejamento participativo e da educação de qualidade social
para todos os brasileiros não se preocupou em denegar os vetos de FHC ao PNE 2001-2010,
embora tenha sido um compromisso firmado na campanha para eleição presidencial. Lula reiterou
a política educacional de seu antecessor no que concerne ao provimento da educação.



Perante tantos entraves, os órgãos competentes que avaliaram a implementação do PNE
(2001-2010) anteriormente citado comprovaram que somente 33% dos objetivos e metas foram
realizados. Perda irreparável para a educação pública brasileira!

No tocante à formação e valorização de professores avalia-se positivamente a conquista
dos movimentos sociais que, no período de vigência do PNE 2001-2010, sensibilizaram os
governantes para a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o que foi feito pela Emenda Constitucional n.
53/2006. Esse fundo foi regulamentado pela Lei n. 11.494/2007 e pelo Decreto n. 6.253/2007, em
substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (Fundef).

Outra conquista dos movimentos sociais e da sociedade política foi a abertura de
possibilidades para implementar planos de carreira para todos os profissionais da educação
básica (professores, técnicos, gestores). Na sequência, outra conquista que merece destaque neste
período de vigência do PNE, fruto da luta da sociedade civil mediada pelas suas entidades e
sindicatos, foi a instituição do piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, por meio da Lei n. 11.738, de 16/7/2008.

Vitória também resultante da mobilização das forças sociais foi a alteração do art. 61 da
LDB/1996, por meio a Lei n. 12.014, de 6/8/2009 que dá outra conotação à formação de
profissionais, ampliando-a. Essa lei estabelece que são profissionais da educação:

a) professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil
e nos ensinos fundamental e médio;

b) trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com as habilitações em
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional;

c) professores com título de mestre e doutor nas mesmas áreas citadas no item b;
d) trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área

pedagógica ou afim.
Um dos aspectos positivos da legislação foi a mudança da denominação “Formação de

Professores” para “Formação de Profissionais da Educação”. Nesta lógica é bastante esclarecedor
o aprofundamento do conceito, conforme o caput do Art. 2º da Resolução CNE n. 3, de 8/10/1997,
que fixou “diretrizes para os novos planos de carreira e de remuneração para o magistério dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Professores são aqueles “profissionais que
exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades,
incluídas as de direção e administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional”.

Um outro ponto positivo a ressaltar é que os licenciados em Pedagogia que atuam em
atividades pedagógicas, porém, fora do âmbito escolar, também são reconhecidos como
profissionais da educação, desde a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Pedagogia, licenciatura plena (Res. CNE/CP n. 1, de 15/5/2006).

2 Políticas de formação e valorização de profissionais da educação
do PNE/2014-2024: disputa entre projetos antagônicos

O processo de elaboração da Lei n. 13.005/2014, já citada, foi demarcado por disputas,



por um lado, pelas ações da complexa sociedade politica, que se alia aos empresários e, de outro,
pela resistência e proposições de inúmeras entidades, sindicatos e movimentos organizados da
sociedade civil. A cada estranhamento, a sociedade civil reagia articuladamente em defesa do
direito à educação pública, gratuita, laica, com qualidade social para todos.

A mobilização e participação no percurso de tramitação por três anos e meio na Câmara
dos Deputados foi, de fato, um exercício democrático neste território de disputa com
enfrentamentos e contribuições.

A Anfope, neste contexto, interpôs-se ao Projeto do Executivo, PL n. 8.035/2010, com a
apresentação, aos deputados federais e ao relator da Comissão Especial Dep. Ângelo Vanhoni de
44 emendas sobre a matéria formação e valorização de profissionais da educação, mais 52 acerca
de outros assuntos (30/5/2011). Na mencionada Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a
Associação se pronunciou em audiência pública em 31/8/2011.

Neste capítulo, somente algumas emendas serão objeto de discussão quais sejam: Metas n.
15, 16, 17 e 18. Ao dar-lhes visibilidade e às suas estratégias, em contraponto ao que foi aprovado
pelo Congresso Nacional, intenta-se revelar, com alguns exemplos, a contenda entre projetos
educacionais conflitantes.

A Meta 15 do Projeto do Executivo prescreve

[...] garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um)
ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e
III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam.

Apesar de a Meta 15 contemplar uma histórica luta da Anfope, qual seja: a exigência de
que “todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam”, a
Associação na emenda substitutiva a essa meta apresenta a reivindicação da criação de um
Subsistema Nacional de Formação e de Valorização dos Profissionais da Educação, ancorada nos
princípios “intencionalidade, unidade, variedade, coerência interna e coerência externa”
(SAVIANI, 2009, p. 38), nos seguintes termos:

Implantar o Subsistema Nacional de Formação e de Valorização dos Profissionais da
Educação (SNFVPE), congregando um grande esforço nacional para a formação docente,
presencial, em atuação conjunta dos entes federados, estabelecendo um plano estratégico que
apresente diagnóstico das necessidades de formação e de valorização dos profissionais da
educação e da capacidade de atendimento por parte de instituições públicas de educação superior
existentes nos Estados, Municípios e Distrito Federal, e defina obrigações recíprocas entre os
partícipes, considerando a obrigatoriedade da implementação da Lei n. 11.738/2008 que instituiu o
piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, assegurando
condições dignas de trabalho à categoria (ANFOPE, 2011, p.2).

Existe diferença substantiva entre implantar um SNFVPE e “garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação
dos profissionais da educação” (cf. Lei n. 13.005, BRASIL, 2014).

A instituição do Sistema Nacional da Educação (SNE) está prevista no art. 214 da
CF/1988. Em documento da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, disponibilizado



online (2015), seus elaboradores asseguram que o processo instituinte está em curso e que “[...] o
Sistema Nacional de Educação já existe pela sua inserção no corpo constitucional. Assim, o
Sistema Nacional de Educação já é”. Entretanto, os elaboradores indagam: Em que esse sistema
consiste?

Se ainda pairam dúvidas ao que consiste o Sistema Nacional de Educação, muito distante
está o entendimento de um Subsistema de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação.
Por isso, os estudos e debates sobre esses temas são recorrentes.

O PNE/2014 aprovado enfatiza a formação docente, porém não a articula com a
valorização desse profissional. Tanto uma quanto a outra entretanto são fundamentais para o
desenvolvimento profissional do (a) professor (a). Em sua proposta a Anfope sugeriu que
poderiam garantir o direito à formação continuada com licença remunerada em atendimento ao Art.
67, Inciso II da LDB/1996, o que vislumbraria a possibilidade de profissionalização docente.

Faz-se notar que o SNFVPE sustenta-se em bases de um projeto histórico-crítico e deveria
ser implementado conforme estabelecem as políticas de governo para o Sistema Nacional de
Educação. Caso implantado o SNFVPE imprimiria organicidade, pluralidade e dinamismo ao
desenvolvimento de uma política global de formação inicial e continuada articulada à valorização
profissional. Essa política que tinha o prazo até 24/6/2015 para ser regulamentada pelo parlamento
brasileiro (o que não ocorreu), deveria prever:

• a oferta de uma formação de qualidade, acompanhada da melhoria das condições de
trabalho;

• o estabelecimento de um piso salarial nacional dignificante equivalente à remuneração de
outros profissionais formados em nível superior;

• a determinação de que a jornada de trabalho do professor se cumpra em uma única escola,
inclusive com um terço da carga horária destinada a atividades pedagógicas;

• a admissão em sala de aula de um número de alunos que possibilite o atendimento
individual e de pequenos grupos.

Acredita-se que essa política, a médio prazo poderia atrair os jovens para os cursos de
Licenciatura oferecidos nas universidades públicas e o ingresso na profissão de professor (a), por
meio de concurso público, nos sistemas de ensino da educação básica.

Desafortunadamente, a emenda concernente ao SNFVPE não foi aprovada. Do PNE 2014-
2024 consta a Estratégia 16.2, que não atribui significado ao referido Subsistema. O PL n.
8.035/2010 subsidiou a Lei n. 13.00. Seu relator optou por normatizar a “política nacional de
formação de professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas
prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas”
(BRASIL, 2014).

São 19 estratégias9 propostas pela emenda da Anfope à Meta 15 e relacionadas com o
SNFVPE. É evidente a impossibilidade de esgotar este assunto neste trabalho, portanto dar-se-á
relevo a uma síntese dos dispositivos elencando temas, tendo em vista que, todas as emendas são
prioritárias e deveriam inscrever-se na Lei n. 13.008/2014.

Nas Estratégias substitutivas 15.1 e 15.2 propostas pela Anfope a temática é o Referencial
Curricular Nacional, que tem como objetivo assegurar a formação dos (as) professores (as)
alicerçada nos princípios da base comum nacional, bem como de garantir uma política nacional
elaborada com planos específicos que garantam formação inicial presencial, excetuando-se o
preparo do professor radicado em locais de difícil acesso que poderá valer-se da modalidade de



educação a distância.
As citadas estratégias 15.1 e 15.2, elaboradas pela Anfope, caso fossem aprovadas,

atenderiam à recomendação da Conae/2010, com vistas a implementar programas e cursos de
formação nas Licenciaturas presenciais, gratuitos e preferencialmente públicos, para interessados
na profissão professor e para os que atuam na educação básica sem a formação exigida em lei.

No tocante aos princípios da base comum nacional de formação de professores constituem
objeto de estudos e pesquisas na Anfope, desde 1983. Sendo assim, essa concepção tem sido
aperfeiçoada ao longo da trajetória da entidade. A base em pauta está inserida também no
Documento Final da Conae/2010, (BRASIL, 2010, p. 82) e configura-se no seguinte:

- sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos históricos, políticos e
sociais, bem como o domínio dos conteúdos da educação básica, de modo a criar condições para o exercício da análise
crítica da sociedade brasileira e da realidade educacional;
- unidade teoria-prática atravessando todo o curso e não apenas a prática de ensino e os estágios supervisionados, de
modo a garantir o trabalho como princípio educativo na formação profissional;
- trabalho coletivo e interdisciplinar como eixo norteador do trabalho docente;
- compromisso social do profissional da educação, com ênfase na concepção socio-histórica de leitura do real e nas lutas
articuladas com os movimentos sociais;
- gestão democrática entendida como superação do conhecimento de administração enquanto técnica e compreendida
como manifestação do significado social das relações de poder reproduzidas no cotidiano escolar;
- incorporação da concepção de formação continuada visando ao aprimoramento do desempenho profissional aliado ao
atendimento das demandas coletivas da escola;
- avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais da educação, como responsabilidade coletiva, sem
dispersão de responsabilidades no interior do MEC, a ser conduzida à luz do projeto político-pedagógico de cada
curso/instituição (BRZEZINSKI, 2011, p.21-22).

Fundamentada nesses princípios da base comum nacional, a docência é reconhecida como
base da identidade de todo professor (a) brasileiro (a), e deve orientar os conteúdos essenciais da
formação dos profissionais do magistério. No documento da Conae (2010, p. 82) ela é “parâmetro
para a definição da qualidade” a ser atribuída aos cursos de Licenciatura.

As emendas e estratégias discutidas em parágrafos anteriores foram desprezadas pelo
relator do PNE 2014-2024. Tinham como objetivo oferecer subsídios para a organização
curricular das Licenciaturas sustentada na base comum nacional, de modo que os conhecimentos
da ciência e da educação se articulassem com as metodologias e didáticas,

Essa perspectiva ampla de formação e profissionalização docente teria o mérito de superar
o preparo do (a) professor (a) reduzido ao manejo dos recursos e técnicas pedagógicas, ao ensino
instrucional, centrado em competências, propostas pelo projeto de caráter empresarial e
mercadológico, assumido pelos educadores neoliberais. Entende-se que o PNE/2014-2024 deveria
ter expresso em suas metas e estratégias o propósito de uma formação que supere a centralidade no
objeto de ensino – na disciplina – para ter inflexão nos sujeitos da aprendizagem. Esses sujeitos
deveriam estudar e aprender com metodologias inovadoras e práxis dos professores sustentadas
também no uso de tecnologias como recurso didático.

A Estratégia 15.3 proposta pela Anfope preceitua que o SNFVPE deverá garantir, em
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que todos os
profissionais da educação básica, até 2016, possuam formação específica presencial de nível
superior, prevista nos art. 61 e 62 da Lei n. 9.394, de 20/12/1996.

No PNE 2014-2024, uma parte do conteúdo da Estratégia 15.3 da Anfope, figura como



Meta 15. Como se constata a seguir

Estratégia 15.3) garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam
os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores
e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na
área de conhecimento em que atuam.

Sem estabelecimento de prazos para “que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura
na área de conhecimento em que atuam” (Estratégia 15.3), os executores de políticas de formação
de professores nos entes federados terão tolerância do Estado para que atendam as determinações
legais até no último ano de vigência do PNE, isto é, em 2024.

Os legisladores anunciam a obrigatoriedade da elaboração de uma política nacional de
formação de profissionais da educação, sem contudo admitirem a organização de um Subsistema.
Aquela é indispensável, porém não substitui um Subsistema Nacional de Formação e Valorização
dos Profissionais da Educação. Política e Subsistema são elementos que se complementam.

As Estratégias citadas a seguir, inseridas no PNE 2014-2015, por sua vez, revelam em
detalhes a finalidade da Meta 15, quando na:

a) Estratégia 15.5 está prevista a implementação de cursos específicos de formação de
professores para as escolas do campo, de comunidades indígenas, quilombolas e para a educação
especial;

b) Estratégia 15.6 estabelece a necessidade da reforma curricular dos cursos de
licenciatura;

c) Estratégia 15.9 prevê cursos e programas especiais para assegurar formação específica
na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível
médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício na doc.

Enfatiza-se que a formação preconizada pela Estratégia 15.9 tem sido reivindicada ao
Estado pela Anfope em lutas deflagradas desde 1983, em decorrência da defesa de que todo
profissional da educação deve ser formado em nível superior e admitido por concurso para a
função docente compatível com a área/disciplina para a qual foi preparado. A Associação
acrescenta a essa reivindicação que o processo formativo deve ser fomentado com recursos
públicos da União, implementado por instituições públicas de qualidade social reconhecida, de
forma a destinar verba suplementares aos Estados e Municípios conforme ocorreu com o Plano
Nacional de Formação de Professores — PARFOR (BRASIL, 2009).

Outra Estratégia do PNE (2014-2024) que deveria ter implementação imediata é a 15.3,
que fixa: ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em
cursos de Licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da
educação básica. É grave a não determinação de prazo com estratégias intermediárias para tal
execução. Essa indefinição sinaliza que na realidade a Estratégia 15.3 poderá ter sua execução
adiada para o último ano de vigência do Plano.

O que também é condenável no PNE (2014-2024) é a desconsideração da Estratégia da
Anfope que previu para implementação imediata de um programa permanente de acompanhamento
de professores iniciantes já formados e recém-ingressos na educação básica, por meio de concurso
público de provas e títulos. A finalidade deste acompanhamento é incentivar a dedicação do (a)



professor(a) à educação básica pública, com vivências quotidianas por um ano ou mais, em
parceria professores mais experientes. A inserção do professor iniciante acompanhado por
expertises oportunizará a reflexão sobre o equacionamento de problemas complexos do trabalho
docente, aprofundando estudos articulados com a observação e análises de práticas pedagógicas
coletivas, o que poderá evitar que o professor(a) iniciante abandone seu posto de trabalho, como
vem ocorrendo na atualidade ou tenha, após algum tempo de permanência na sala de aula, que
enfrentar o mal estar docente.

É louvável, contudo, o estabelecido na Estratégia 15.11 do PNE vigente, em implantar, no
prazo de 1 (um) ano a política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da
educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração. É
consabido que esta Estratégia não vingou. Nada se fez até agora em relação à inovação do preparo
técnico e tecnológico dos funcionários da escola, considerados profissionais da educação por
força da Lei n. 12.014, de 6/8/2009, que modificou o art. 61 da LDB/1996. O Programa de
Formação em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público
(Pró-funcionário) em desenvolvimento é uma política isolada, bem sucedida, no entanto, não é
política de Estado.

Ao que concerne à Meta 16, a Anfope concorda com a expressa no PL n. 8.035 que
prevaleceu na Lei n. 13.005, com o seguinte teor

Meta 16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o
último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Com o propósito de manter coerência com sua propositura à Meta 15, a Associação
discorda com a ausência da proposta de criação e consolidação do SNFVPE e apresenta
Estratégias modificativas que o incluem nas Estratégias 16.1 e 16.2, com adaptações que melhor se
adequam às elas, preservando da Estratégia original do PL N. 8.035/2010.

[...] definir diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e realizar em regime de colaboração entre os
entes federados, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada. Deve ser
fomentada a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às
políticas de formação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A Associação estipulou ainda emendas supressivas às Estratégias 16.3 e 16.4. A supressão
foi justificada por serem Estratégias inócuas perante o contexto atual de avanços constatados no
campo das tecnologias de informação e comunicação.

No que respeita à Estratégia 16.5 foi disposta em emenda e merece destaque:
a) a importância da previsão de planos de carreira dos profissionais da educação em todos

os entes federados;
b) a licença remunerada para cursar pós-graduação lato e stricto senso;
c) o período reservado para estudos, desenvolvimento de projetos de pesquisa e outras

atividades na proporção de 33,3% da carga de trabalho, segundo a Lei n. 11.738, de 16/07/2008.
Em contraponto, a essa Estratégia o relator do PNE 2014-2024 reduziu-a a um único

objetivo “ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das
professoras e demais profissionais da educação básica”.

Quanto às Metas 17 e 18, foi sugerida sua aglutinação, o que resultou na supressão e
modificação de diversas estratégias. De acordo com a avaliação da Anfope, as mudanças



atenderiam a uma lógica de maior alcance da valorização dos profissionais da educação nesses
dispositivos e dariam maior organicidade ao pretendido SNFVPE.

É exemplo de modificação proposta pela Anfope, o caput da Meta 17 que incorporou a:

Meta 18. Estabelecer que o rendimento médio do profissional do magistério deve se igualar ao dos demais profissionais
com escolaridade equivalente, condizente com aumento real do poder de compra do piso salarial e criar condições de
regulamentação do piso e da carreira docente em todos os entes federados.

A aglutinação em tela foi rejeitada pelo relator do PL n. 8.035/2010 que optou por
apresentá-la ipsis litteris o projeto de lei do executivo. Essas Metas 17 e 18 constam da Lei n.
13.005/2014 e desarticuladamente preveem na primeira a equivalência salarial aos demais
profissionais com o mesmo nível de escolaridade e, na segunda, o piso salarial nacional
profissional, com vistas a estabelecer a carreira de profissionais do magistério no prazo de dois
anos após a publicação do PNE.

Como se observa são sérios os conflitos entre os representantes da sociedade civil
organizada e a coercitiva sociedade política que interferirão na agenda instituinte do PNE 2014-
2024.

Tem-se clareza de que o ponto de partida para a União é a implementação de um Sistema
Nacional de Educação em regime de colaboração e cooperação entre entes federados como
proposta da Lei n. 13.005/2014. Ao passo que, a Anfope e as entidades parceiras fortalecerão sua
luta para que nesta institucionalização se concretize, por meio de lei específica, o Subsistema
Nacional de Formação e Valorização Educação orgânico, unitário e plural que promova a
articulação das politicas discutidas ao longo deste trabalho.

Inconclusão deliberada para dar lugar às... expectativas
As presença de tensões e conciliações durante a construção do PNE e as ações futuras das

entidades que integram o grupo de estudos e pesquisas em educação10 demarcam, dialeticamente, a
não conclusão deste texto. Optou-se, então, por encerrar com um relato de algumas expectativas,
em particular, quanto à institucionalização do PNE/2014-2024 e sua avaliação que ocorrerá na
Conferência Nacional de Educação/2018, em consonância com o Art. 6º, § 2º, da Lei
n.15.003/2014.

Nessa lei é notável a existência de diversos dispositivos que projetam metas e estratégias
relativas à formação de professores (as). Nelas estão inscritas especificidades referentes à
formação inicial de professores para atuarem na educação básica e à formação continuada dos
docentes em exercício nos cursos de graduação e pós-graduação.

Ao avaliá-la em uma perspectiva de totalidade, constata-se a falta de uma meta que
assegure a criação do SNFVPE, de modo que se articule formação inicial à formação continuada e
implante uma política de valorização profissional que implique não somente um piso salarial
nacional unificado, mas planos de carreira e condições dignificantes do trabalho docente, de forma
orgânica.

Tais medidas são imprescindíveis para que seja reconstituída a dignidade da profissão
professor social e economicamente. Essas condições dependem de os legisladores planejarem por
um decênio as políticas educacionais brasileiras, garantindo o prever e o prover, a fim de que as



políticas favoreçam a educação do povo, colocando em prática o constitucionalmente prescrito
ainda negado: o direito à educação pública, a todo (a) brasileiro (a), em instituições educacionais
de qualidade referenciada no social e de gestão democrática.
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Metas 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O documento pode ser conferido no site: http://www.gppege.org.br, link Anfope.
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8Mantem-se a denominação da época, hoje denominada Educação Básica pela LDB/1996.
9O Quadro completo das emendas proposta pela Anfope pode ser consultado no site http://www.gppege.org.br.
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FONTES PARA O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA BRASILEIRA NA VISÃO DOS 10% DO PIB

Nelson Cardoso Amaral
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em Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG)

A meta 20 do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período 2014-2024, aprovado
pela Lei no 13.005, de 24 de junho de 2014, estabeleceu que deve-se alcançar, em 2024, um
volume de recursos financeiros aplicados na Educação pública brasileira equivalente a 10% do
PIB.

As demais metas do plano abordam temáticas as mais diversas e objetivam, na educação
básica (EB) e na educação superior (ES): aumentar o quantitativo de matriculados; melhorar o
fluxo dos alunos e a aprendizagem; alfabetizar em um determinado tempo; aumentar a taxa de
alfabetização; diminuir o analfabetismo funcional; expandir a educação em tempo integral; elevar a
qualificação dos professores; elevar os salários dos professores; incluir jovens com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; elevar a escolaridade
média da população – no campo, entre os mais pobres e negros –; aumentar a titulação dos
professores em nível de mestrado ou doutorado; assegurar planos de carreira para os profissionais
da Educação; efetivar a gestão democrática; elevar a taxa bruta para 50% e a taxa líquida para
33% na ES; expandir o quantitativo de matriculados na ES de modo que 40% das novas matrículas
estejam no segmento público; ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente das
instituições de educação superior (IES); elevar o quantitativo de estudantes matriculados nos
mestrados e doutorados, de modo a aumentar o quantitativo de titulados nos programas de pós-
graduação stricto sensu; e oferecer cursos de graduação e pós-graduação para os professores da
EB.

Ao longo da tramitação do projeto de lei que resultou na aprovação do PNE (2014-2024),
diversos estudos mostraram quais são as possíveis fontes para o financiamento da educação
pública brasileira, de modo a atingir o equivalente a 10% do PIB, como determina a meta 20.

Iremos, em primeiro lugar, analisar a meta 20, que trata da ampliação do financiamento do
PNE de modo a obter, em 2024, o equivalente a 10% do PIB para, em seguida, examinar as quatro
vinculações que estão estabelecidas na legislação brasileira. As possíveis fontes de financiamento
na visão dos 10% do PIB serão discutidas, analisando as possíveis origens de novos recursos:
impostos, contribuições, elisão e renúncia fiscal, o estabelecimento de limites ao pagamento de
juros e encargos da dívida e reestruturação dos gastos públicos. Finalmente, são apresentadas as
considerações finais.

A meta 20: recursos públicos em educação pública?
Apesar de a meta 20 ter estabelecido que deve-se atingir, em 2024, o equivalente a 10% do



PIB de recursos financeiros “públicos em educação pública” (BRASIL, Lei n. 13.005, 2014), o
artigo 5, parágrafo 4, da Lei no 13.005, previu que os recursos da meta 20 devem englobar aqueles
“[...] aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na
forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os
subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-
escolas e de educação especial […]” (BRASIL, Lei n. 13.005, 2014), o que reduz o volume de
“públicos em educação pública”.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulga,
periodicamente, em relação ao PIB, o “Investimento Público Total em Educação” e o
“Investimento Público Direto em Educação”. Este se refere aos recursos aplicados somente no
segmento público, e aquele, aos recursos totais aplicados em Educação, tanto pública quanto
privada, englobando “os recursos para bolsa de estudos, financiamento estudantil e transferências
correntes e de capital ao setor privado.” (BRASIL, INEP, 2014). A tabela 1 apresenta esses dois
indicadores e a diferença entre eles, em pontos percentuais.

Tabela 1 – Diferença entre o investimento público total e direto em Educação
Ano Direito (%) Total* (%) (pontos percentuais)
2000 3,9 4,7 0,8
2001 4,0 4,8 0,8
2002 4,1 4,8 0,7
2003 3,9 4,6 0,7
2004 3,9 4,5 0,6
2005 3,9 4,5 0,6
2006 4,3 5,0 0,7
2007 4,5 5,1 0,6
2008 4,7 5,5 0,8
2009 5,0 5,7 0,7
2010 5,1 5,8 0,7
2011 5,3 6,1 0,8
Fonte: BRASIL. INEP (2014).

Nota-se que, nos últimos anos, foram aplicados, no segmento privado, recursos financeiros
em relação ao PIB, variando entre 0,7 e 0,8 pontos percentuais.

Considerando-se que, em 2011, o “Investimento Público Total em Educação” totalizou
6,1% do PIB e que o PIB desse ano foi de R$ 4.143.013.338.000, conclui-se que foram aplicados,
na Educação brasileira, todos os entes federados e todos os níveis, etapas e modalidades, um total
de R$ 253 bilhões. Destes recursos, R$ 33 bilhões, o equivalente a 0,8 ponto percentual do PIB,
dirigiram-se para o segmento privado.

Com o PNE (2014-2024), o volume dos recursos que dirigir-se-ão para o segmento privado
pode atingir 1,5 ponto percentual do PIB segundo a Associação Nacional de Pesquisa em
Financiamento da Educação (Fineduca), que, em nota pública, ressaltou que “levantamentos
iniciais indicam que essa contabilização já significa uma redução para cerca de 8,5% do PIB em
investimentos no setor público de ensino” (FINEDUCA, 2014).

Diversos estudos realizados ao longo da tramitação da lei que resultou no PNE (2014-
2024) indicaram a necessidade de termos uma substancial elevação dos recursos públicos
aplicados em escolas/instituições públicas, sem contar os recursos públicos aplicados no
segmento privado, aproximando-se do equivalente a 10% do PIB. (CASTRO, 2005; AMARAL,



2011; PINTO, 2011; ARAÚJO, 2012; CARA, 2012).
Pode-se afirmar, portanto, que, confirmada a análise da Fineduca, os recursos equivalentes

a 8,5% do PIB serão insuficientes para cumprir as metas do PNE, até 2024.

A quádrupla vinculação de recursos financeiros no Brasil

A primeira vinculação foi estabelecida pelo artigo 212 da Constituição Federal (CF) de
1988. Esse artigo vinculou um percentual mínimo dos impostos arrecadados pela União, estados,
Distrito Federal (DF) e municípios. A União aplicará nunca menos de 18% em educação, e os
estados, o DF e os municípios nunca aplicarão menos de 25%, “compreendida a proveniente de
transferências” (BRASIL. CF, 1988).

A segunda vinculação está presente também no artigo 212 em seu §5, ao estabelecer a
contribuição social do salário-educação, que é recolhido pelas empresas para ser aplicado
exclusivamente na EB (BRASIL. CF, 1988).

A terceira vinculação ocorreu por meio da Emenda Constitucional (EC) no 59, de 11 de
novembro de 2009, que estabeleceu que os novos planos nacionais de Educação deveriam
estabelecer um vínculo entre o volume de recursos públicos aplicados em Educação e o produto
interno bruto (PIB) (BRASIL, CF, 1988, art. 214). A meta 20 é, portanto, uma consequência direta
dessa EC.

A quarta vinculação surgiu por meio da Lei n. 12.858, de 9 de setembro de 2013, que
“dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no
resultado ou na compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural [...]” (BRASIL,
Lei n. 12.858, 2013, art. 1). Neste caso, 75% desses recursos devem ser aplicados em Educação, e
25%, na Saúde.

Lima (2013) analisa que os recursos associados aos royalties e ao Fundo Social, aqueles
presentes na quarta vinculação, deverão atingir, em 2030, o equivalente a R$ 38,96 bilhões,
iniciando, em 2014, com um pequeno valor de R$ 1,31 bilhão.

O volume total de recursos presentes na primeira, segunda e quarta vinculações vão atingir,
no máximo, 6,7% do PIB. Há, portanto, que se obterem novas fontes de financiamento no contexto
dos 10% do PIB, para se alcançar um volume de recursos financeiros equivalente a esse
percentual.

As possíveis fontes de financiamento na visão dos 10% do PIB
As propostas apresentadas nas discussões em que se procurava estabelecer novas fontes

que viabilizassem o cumprimento das 20 metas do PNE (2014-2024) conduziram para a divisão
das propostas em cinco vertentes: elevação dos impostos; alteração do caráter das contribuições;
redução da elisão e renúncia fiscal; estabelecimento de um limite ao pagamento da dívida pública;
e reestruturação dos gastos públicos.



Elevação dos impostos
A possibilidade de elevação dos impostos Imposto Territorial Rural (ITR), Imposto Predial

e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Causa Mortis e Doações (ITCD) e Imposto sobre
Veículos Automotores (IPVA) foi defendida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
em “Financiamento da Educação: necessidades e possibilidades” (BRASIL. IPEA, 2012). São
quatro impostos vinculados àqueles que possuem terras, veículos automotores e propriedades
urbanas em que há construções ou mesmo um lote vazio. O ITR é arrecadado pela União, o ITCD e
o IPVA são arrecadados pelos estados e pelo DF, e o IPTU é arrecadado pelos municípios e pelo
DF.

A tabela 2 mostra dados divulgados pelo IPEA que expõem a dimensão da possível
elevação da arrecadação desses impostos.

Tabela 2 – Possíveis ampliações na arrecadação dos impostos
Imposto Valor possível de ampliação

em relação ao PIB
Imposto Territorial Rural (ITR) Entre 0,2% e 0,9%
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 0,34%
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCD) 0,44%
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 0,27%
Fonte: BRASIL, IPEA (2012).

Além disso, o IPEA propôs a elevação da vinculação constitucional dos impostos de 18%
para 20% no mínimo, para a União, e, também, no mínimo, uma elevação de 25% para 30% para
estados, DF e municípios. O estudo do IPEA resgata também o texto constitucional, propõe que
seja normatizada a implantação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) e estima que seria
possível arrecadar entre 0,4% e 0,7% do PIB com este novo imposto (BRASIL, IPEA, 2012).

Uma nova possibilidade surgiu nos debates realizados com Thomas Piketty, no Brasil, para
divulgar seu livro O Capital no Século XXI (PIKETTY, 2014), em que foi feita por ele a defesa da
implantação no Brasil de um Imposto sobre Heranças (IH), existente em diversos países e que
possui alíquotas de até 40% (PIKETTY, 2014a).

São, portanto, propostas ousadas e que obrigariam os entes federados a alocarem mais
recursos para a Educação, além de taxar aqueles que possuem grandes fortunas e heranças
familiares.

Alteração do caráter das contribuições
O documento final da Conferência Nacional de Educação (CoNaE) realizada em 2010

apresentou a possibilidade de se redefinirem, de forma adequada, as contribuições arrecadadas da
população, permitindo que um percentual se dirigisse ao financiamento da Educação (BRASIL,
CONAE, 2011). Essa possibilidade foi aventada pelo fato de que as contribuições já são criadas
com destinação específica, diferente da educacional, sendo que a única exceção é a contribuição
social do salário-educação, cujos recursos devem ser aplicados exclusivamente na EB.

A estratégia dos governantes brasileiros a partir de 1995 foi o de elevar a carga de



contribuições em percentuais maiores que a carga de impostos, pois esse fato deixaria parte dos
recursos fora da vinculação constitucional. Pode-se verificá-lo analisando a figura 1, que mostra o
crescimento da arrecadação de contribuições e impostos de 1995 a 2013, em bilhões (R$), a
preços de janeiro de 2014, corrigidos pelo IPCA.

Figura 1 – Arrecadação de contribuições e impostos (1995-2013). Valores em bilhões (R$), a preços
de janeiro de 2014, corrigidos pelo IPCA.

Fonte: BRASIL, STN (2014).

Em 1995, as arrecadações eram de valores muito próximos, em torno de R$ 200 bilhões, e,
em 2013, a arrecadação das contribuições se aproximou de R$ 700 bilhões, e a dos impostos, de
R$ 400 bilhões.

O Senador Cristovam Buarque apresentou na audiência pública da Comissão Especial
destinada a debater e propor soluções para o financiamento da Educação – CTEDUC, no
Congresso Nacional, em 23 de abril de 2014, a proposta de se criar o equivalente à Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) para o “uso exclusivo e efetivo para a
educação básica” (BUARQUE, 2014) e afirma que “somente esta fonte tem potencial para o
financiamento da ordem de R$ 40 bilhões, considerando a alíquota de apenas 0,38% sobre a
receita envolvida em transações financeiras” (BUARQUE, 2014). Isso significaria, considerando o
PIB de 2013, 0,83% do PIB.

Redução da elisão e renúncia fiscal
As propostas de redução da elisão fiscal e renúncia fiscal partiram do IPEA e do Senador

Buarque. O IPEA propõe que se faça uma diminuição da elisão fiscal no imposto de renda de
pessoa física, o que significaria 0,7% do PIB. Além disso, na análise do IPEA, a redução das(dos)
renúncias/subsídios fiscais poderiam chegar a 3% do PIB.

O Senador Buarque propõe que “[...] [sejam] reduzidas para pouco mais da metade as
atuais renúncias e desonerações fiscais que hoje estão no patamar de R$ 146 bilhões por ano,
beneficiando a produção e venda de bens industriais, especialmente automóveis” (BUARQUE,



2014). É certo que essa redução significará mais recursos de impostos e a possibilidade de mais
recursos para a Educação equivalentes a alguns décimos de percentuais do PIB.

Limite ao pagamento de juros e de encargos da dívida
A análise do perfil de pagamento de juros e de encargos da dívida brasileira nos permite

afirmar que uma possibilidade de novos recursos para a Educação seria o de limitar o pagamento
desses juros e encargos a um certo percentual do PIB. A tabela 3 mostra, para o período 1995-
2013, o perfil desses pagamentos como percentuais do PIB.

Tabela 3 – Pagamento de juros e encargos da dívida como % do PIB

Ano
Pagamento de juros e encargos da dívida
(Valores em bilhões (R$), a preços
de janeiro de 2014, corrigidos pelo IPCA)

%PIB

1995 56,4 2,4
1996 56,6 2,3
1997 57,1 2,2
1998 81,1 3,1
1999 113,8 4,3
2000 91,1 3,3
2001 115,9 3,9
2002 111,8 3,7
2003 115,9 3,9
2004 123,1 3,8
2005 139,1 4,2
2006 224,7 6,4
2007 200,9 5,3
2008 149,5 3,64
2009 160,7 3,8
2010 150,3 3,2
2011 151,4 3,2
2012 146,9 3,1
2013 146,2 2,9
BRASIL, STN (2014).

Note-se que, se estivesse limitado a 2% do PIB, por exemplo, no ano de 2013, poderiam
ser deslocados recursos financeiros equivalentes a 0,9% do PIB para o setor educacional
brasileiro. É claro que esta providência elevaria o grau de refinanciamento da dívida, e esta
limitação elevaria o grau de refinanciamento, no ano de 2013, de 9,5% para 10,4% do PIB, o que
não seria nada tão drástico, uma vez que, em 2011, atingiu 11,6% do PIB, e, em 2007, 14,1% do
PIB (BRASIL. STN, 2014).

Reestruturação dos gastos públicos



Uma outra proposta surgida no âmbito da discussão sobre a origem dos recursos
financeiros para o cumprimento das metas do PNE (2014-2024) está na possibilidade da alteração
do perfil da execução orçamentária da União, à medida que o país cresça, e novos recursos sejam
acoplados ao fundo público. O perfil da execução orçamentária no período 1995-2013 está
explicitado na tabela 4, em que, como percentual do PIB, são mostrados os seguintes componentes
de pagamentos do orçamento: pessoal e encargos, benefícios previdenciários, demais despesas
correntes, investimentos, inversões financeiras e outras despesas de capital.

Tabela 4 – Perfil da execução orçamentária.

Ano Pessoal e
encargos % PIB

Benefícios
previdenciários
% PIB

Demais despesas
correntes % PIB

Investimentos %
PIB

Inversões
financeiras % PIB

Outras desp. de
capital % PIB

1995 5,4 4,6 3,4 0,7 1,1 1,3
1996 4,8 4,9 3,1 0,7 1,4 0,9
1997 4,7 4,9 3,1 0,8 6,8 1,4
1998 4,9 5,5 3,0 0,8 7,3 2,5
1999 4,8 5,5 2,9 0,7 5,3 2,6
2000 4,9 5,5 3,1 0,9 1,0 3,7
2001 5,0 5,7 3,1 1,1 1,6 4,2
2002 5,1 5,9 3,2 0,7 1,4 4,7
2003 4,6 6,4 3,0 0,4 1,4 4,7
2004 4,6 6,3 3,1 0,6 1,1 3,7
2005 4,4 6,6 3,5 0,8 1,0 2,3
2006 4,5 6,8 3,5 0,8 1,1 5,1
2007 4,4 6,7 3,2 0,4 1,0 3,6
2008 4,4 6,4 3,1 0,3 1,2 5,6
2009 4,7 6,8 3,5 0,5 0,8 7,8
2010 4,5 6,5 3,4 0,6 0,8 3,7
2011 4,4 6,6 4,5 0,4 0,8 2,4
2012 4,3 7,1 4,9 0,5 0,9 7,3
2013 4,2 7,2 5,1 0,4 1,1 2,4
Fonte: BRASIL, STN (2014).

Ações do governo federal poderiam alterar essa composição como percentuais do PIB, de
modo a propiciar a folga de mais alguns décimos do PIB em recursos a serem aplicados em
Educação. Entretanto, em duas vertentes, os recursos deverão ser crescentes, o pagamento de
benefícios previdenciários pelo envelhecimento da população, projetada pelo IBGE (BRASIL.
IBGE, 2014), e o volume de recursos de investimentos que podem potencializar o crescimento do
PIB e a geração de empregos. É claro que, nos outros setores, como o de pagamento de pessoal e
de despesas correntes, um crescimento abaixo do crescimento do PIB poderia gerar muitos
movimentos dos trabalhadores e dirigentes públicos. São, portanto, movimentos que enfrentariam
uma grande reação contrária de diversos setores da sociedade.

Considerações finais
Quando se examinam as possibilidades apresentadas para novas fontes para o

financiamento da Educação pública brasileira, vê-se claramente que, em todos os casos



apresentados, a obtenção dos recursos efetivar-se-á após muita negociação com diversos setores
da sociedade. Os setores que participariam desse processo, em geral, são constituídos por aqueles
que possuem posições sociais com maior poder de interferir e bloquear, no Congresso Nacional ou
nos próprios âmbitos governamentais, as novas medidas que precisariam ser implementadas.

As possibilidades apresentadas envolvem aqueles que possuem terras, veículos,
propriedade urbana, governantes estaduais e municipais, pessoas que possuem títulos públicos das
dívidas interna e externa, servidores e dirigentes públicos, classe média, grandes empresários,
pessoas com grandes fortunas, pessoas que deixam heranças, etc.

Portanto precisará existir na sociedade brasileira, na implementação do PNE, a disposição
para que as diversas medidas sejam colocadas em prática, alterando a estrutura tributária
brasileira de forma a propiciar que aqueles que mais possuem possam participar ativamente do
processo de cumprimento das metas do PNE (2014-2024). Isso tem que se realizar, tendo a
consciência de que a primeira consequência imediata será a transformação da sociedade
brasileira, tornando-a menos desigual, o que reduzirá a necessidade de metas mais ousadas nos
próximos planos nacionais de Educação.
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024: TENSÕES
ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

Marilda de Oliveira Costa
Professora da UNEMAT

Nesta mesa redonda do XII Encontro de Pesquisa em Educação/Centro-Oeste/2014, na
perspectiva de estabelecer diálogos sobre o PNE 2014-2024, foi proposto como tema “Plano
Nacional de Educação: limites e avanços”. Considerando tratar-se de uma política abrangente, são
inúmeras as possibilidades de recorte e delimitação para cada um dos expositores, ficando em
aberto essa questão, podendo, portanto, incidir, sobre cada eixo e estratégias da política ou mesmo
sobre processos de sua construção, desde a Conferência Nacional de Educação e das fases que a
antecederam, a tramitação do PNE no Congresso Nacional. Enfim são muitas possibilidades
apresentadas.

Cabe lembrar aqui que, como a composição desta mesa certamente não foi neutra, alguns
recortes pretendidos ficaram cobertos, colocando um desafio nas minhas mãos. Parafraseando
Lombardi (2005): qual recorte e contribuição eu posso dar ao debate sobre “Plano Nacional de
Educação: limites e avanços”, diante de dois profissionais com grande trânsito na comunidade
acadêmica e no âmbito das políticas educacionais - o professor Luis Dourado e a professora Iria
Brzezinski?

Inicialmente, fiquei tentada em abordar o tema “participação” por entender que esse foi um
dos grandes avanços na elaboração do novo PNE. Tema esse central da formação de agenda à
avaliação de políticas públicas, em atenção ao princípio da gestão democrática. Mas, como
sentimos as dores e as alegrias de viver em um país marcado por intensas contradições estruturais
e conjunturais, são poucos os momentos em que a participação popular, propositiva, foi ouvida e
respeitada.

A política educacional da década de 1990 é um exemplo emblemático disso, pois a
hegemonia neoliberal, com seus interlocutores local, foi a grande protagonista no processo de
reformas, suprimindo a participação popular (PERONI, 2003). A noção de Estado como
instrumento heurístico (TORRES, 1995) ajuda-nos a compreender a política pública e, em
especial, a política educacional implantada no Brasil, não só, mas especialmente na década de
1990. Segundo Torres (1995, p. 110), “essa concepção de Estado reflete a imagem de condensação
de poder e força na sociedade”, podendo

refletir um projeto político específico, uma aliança de classes e, portanto, interesses econômicos, sociais, culturais e até
morais e éticos específicos. O estado aparece como uma aliança ou pacto de dominação social [...], uma arena de
confrontação de projetos políticos. (TORRES, 1995, p. 110).

Não podemos nos esquecer de que as reformas a que nos referimos, tanto a educacional
quanto a do Estado no Brasil, foram realizadas no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-
1998; 1999-2002), e que, da nova cultura gestionária (gerencialista), na educação (AFONSO,
2003), por elas implantadas, não nos livramos até hoje. Exemplo disso é a persistência com que



permanece a influência e defesa de interesses do setor empresarial nas políticas educacionais,
implicando em possibilidades de negócios para esse setor, pelas vias da relação entre esfera
pública e esfera privada, considerados mecanismos disfarçados de privatização da educação.

Nessa perspectiva, “toda política pública, ainda que parte de um projeto de dominação,
reflete, como arena de luta e como caixa de ressonância da sociedade civil, tensões, contradições,
acordos e desacordos políticos, às vezes, de grande magnitude”, como defende Torres (1995, p.
110).

Como venho desenvolvendo alguns estudos sobre a relação entre esfera pública e esfera
privada, decidi tentar dar minha contribuição sobre esse tema, abordando-o a partir de um
mapeamento da relação entre essas duas esferas presentes no novo PNE.

O novo Plano Nacional de Educação (2014-2024)

A elaboração do PNE está prevista no art. 214 da Constituição Federal de 1988, alterado
pela Emenda Constitucional nº 59/2009, a qual assinala que a lei deverá estabelecer um plano
nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de
Educação em regime de colaboração. Tal plano deve também definir diretrizes, objetivos, metas e
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino, em seus
diversos níveis, etapas e modalidades.

Em virtude de findar o prazo de validade do Plano Nacional de Educação (2001-2010)
instituído no governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso e visando a atender a esse
dispositivo constitucional, foram tomando corpo iniciativas em torno da elaboração do novo
plano, “cujas principais preocupações giram, fundamentalmente, em torno da
criação/regulamentação de um Sistema Nacional Articulado de Educação” (DANTAS, 2011, p.
63).

Tal sistema seria responsável pela institucionalização da orientação política comum e do trabalho permanente do Estado e
da sociedade para garantir o direito à educação. Seu fundamento se encontra na ideia de otimizar a participação dos
entes federados na execução do direito à educação. (DANTAS, 2011, p. 63).

Nessa perspectiva, a Conferência Nacional de Educação - CONAE, realizada em abril de
2010, constituiu-se, portanto,

em espaço de discussão da educação brasileira, articulando os/as diferentes agentes institucionais, da sociedade civil e
dos governos (federal, estaduais/DF e municipais), em prol da construção de um projeto e de um Sistema Nacional de
Educação, como política de Estado. (CONAE, 2010, p. 12).

O novo PNE foi sancionado pela Presidente da República Dilma Rousseff sem nenhum veto
e publicado no Diário O cial da União de 26 de junho de 2014 após três anos e meio tramitando no
Congresso Nacional. A Presidente sancionou o PNE sem atender ao pedido de entidades que atuam
no setor educacional, que reivindicavam dois importantes vetos: um relacionado à destinação de
parte dos 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para programas desenvolvidos em parceria com
entidades do Terceiro Setor, e o outro pertinente à bonificação às escolas que melhorarem o Índice
de Desenvolvimento da Educação (IDEB) (ALMEIDA, 2014).



É o segundo PNE sancionado após as lutas por democratização do País e a Constituição
Federal de 1988, no entanto apresenta as marcas deste momento particular da formação social
brasileira, de avanços nas áreas econômica e social, portanto de rupturas, mas, também, de
continuidades com o passado recente.

A efetivação do novo PNE exige outras etapas de mobilizações não menos importantes. São
inquestionavelmente importantes nesse processo a capacidade e sensibilidade política, o
conhecimento técnico de agentes políticos governamentais e a participação popular, inclusive no
sentido de assegurar formas de controle social para acompanhar o cumprimento das metas e
estratégias previstas, em especial aquelas relacionadas à destinação de recursos para o setor
privado.

A ansiedade com que gestores estaduais e municipais, educadores, movimentos da área,
pais e estudantes aguardavam a aprovação do Plano era aparente, pois a definição de políticas
pelos diferentes entes federados demanda maior articulação entre as três esferas de governo, na
definição de responsabilidades para a universalização da educação básica, de 4 a 17 anos,
conforme prevê a Emenda Constitucional nº 59/2009. Tal universalização depende da
regulamentação do regime de colaboração conforme prevê o art. 211 da Constituição Federal de
1988, ainda não regulamentado, assim como a criação do Sistema Nacional de Educação (SNE).
Inúmeras ações dessa natureza estão em andamento, oriundas, por exemplo, do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2007 e
que, depois, aprimorou-se com o Plano de Ações Articuladas, mas sem alcançar muito êxito na
articulação das três esferas de governo, porque se pauta na adesão voluntária dos entes federados
(LÁZARI, 2013).

Sobre o regime de colaboração, Cleuza Repulho (2013)1, Presidente da União Nacional de
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e Secretária Municipal de Educação de São
Bernardo do Campo (SP), também argumenta que há mais um regime de subordinação que um
regime de colaboração entre estados e municípios. Ela aponta que 80% dos municípios brasileiros
dependem de recursos da União para implementar políticas sociais e da Educação. Essa situação
só evidencia a urgência na instituição do SNE, importante na efetivação do pacto federativo no
Brasil, cuja ausência parece contribuir para a implementação dos princípios do modelo
empresarial na Educação, efetivado por meio de parcerias entre poder público municipal e esfera
privada, conforme estudo realizado sobre parcerias entre municípios brasileiros e o Instituto
Ayrton Senna (IAS), nas cinco regiões brasileiras, em 2010 (ADRIÃO; PERONI et al., 2010).

Na evolução do capitalismo, como assinala Vieira (2007), tem-se assistido ao predomínio
da política econômica sobre a política social assim como à vinculação das duas à acumulação de
capital. A aprovação do novo PNE, nesse contexto, deu-se não sem contradições.

Um olhar mais atento à Lei nº 13.005/2014 e anexo em textos e documentos tais como o
texto original do plano proposto pelo Ministério da Educação; o texto aprovado pela CoNaE 2010;
Projeto de Lei nº 8035/20102; emendas do CEDES ao Projeto de Lei nº 8035/2010 ; PNE: Mais
Futuro para a Educação Brasileira - CNTE3; só para citar alguns, nos dá a dimensão da correlação
de forças e da influência de grupos conservadores no Congresso Nacional, em defesa de interesses
privatistas, mercadológicos na Educação, que podem ser facilmente concretizados por, pelo
menos, duas razões: primeiro, caso não ocorra alteração no que concerne ao repasse de parte dos
10% do PIB para entidades não estatais; e, segundo, caso não haja a regulamentação de
importantes temas como a destinação dos royalties (Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013) e o



Fundo Social do Petróleo para a Educação, como adverte Carlos Abicalil. Segundo ele, os

royalties não são impostos, portanto não têm os mesmos critérios de repartição obrigatória e universal dos impostos
vinculados à educação, e que podem ser considerados recursos livres de destinação. Eles são disputados pela Associação
Nacional dos Municípios para serem recebidos, mas devem ser livres para destinação.[...] Nos cálculos do Deputado
Zarattini, para este ano (2013) somam-se mais de 13 bilhões de reais, mais de 10% de todo o FUNDEB do pais podem
estar livres exatamente para os conjuntos de eficiências certificadas. (ABICALIL, 2013, grifo nosso).

Como afirma Abicalil, nas sociedades capitalistas, toda vez que se amplia um fundo
público, é comum abrir maior disputa sobre ele. Nesse caso, há disputa das tecnologias
educacionais certificadas, concorrendo com o fundo público, além das consultorias e sistema
estruturado de apostilamento de conteúdos com vistas a exames nacionais, só para citar algumas
possibilidades de disputa de fundo público pelo setor privado.

Essa relação pode extrapolar a privatização pura e simples da Educação e constituir-se em
arranjos muito mais complexos como mostram estudos de Roger Dale (1995), sobre reformas
educacionais na Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália; Clementina Cardoso (2005) em Portugal;
Afonso (2002) nos Estados Unidos e em Portugal; Ball (2006) no Reino Unido; em pós-reforma do
Estado naqueles países. No caso brasileiro, as possibilidades de efetivação de interesses do setor
empresarial na Educação estão presentes no art. 213 da Constituição Federal, podendo
comprometer não só a oferta educacional com qualidade socialmente referendada, mas, também, as
diretrizes educacionais propostas pelo novo PNE.

O que se questiona é: por que, mesmo após a condução em nível federal, desde os anos
2000, de governos mais sensíveis ao atendimento às demandas populares, de classes, até então,
desfavorecidas, o novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) não ficou imune a contradições,
apresentando rupturas e continuidades da política educacional da década de 1990?

O público e o privado no novo PNE: desafios para a Educação
pública

As tensões entre o público e o privado permeiam a história da Educação brasileira, dos
embates entre católicos e liberais, na década de 1930, aos embates, a partir da década de 1990,
entre neoliberais e neoconservadores (AFONSO, 2009), de um lado, e grupos progressistas, de
outro. A defesa de uma educação pública, gratuita, laica, como um dever do Estado, foi a principal
bandeira de luta do movimento renovador naquele período. Seguindo uma tendência internacional
de adequação da Educação ao desenvolvimento capitalista, o Manifesto dos Pioneiros da Escola
Nova, editado em 1932, pode ser considerado o documento inaugural em defesa da escola pública
(SAVIANI, 2008), de responsabilidade do Estado, o que diferencia, substancialmente, liberais de
neoliberais no campo educacional.

Ao analisar a relação entre o público e o privado na primeira proposta de PNE, da década
de 1930, e que não se efetivou na prática, a de 1961, o PNE da década de 1990 e a proposta que
transformou-se no atual PNE, Cury (2013)4 afirma que o setor público nunca representou ameaça
ao setor privado. O que temos são arranjos completamente contemporâneos neste campo, como
afirma Peroni (2008). A relação entre essas duas esferas ganha novos contornos com as novas
regulações introduzidas pelas reformas educativas no País, desde a década de 1990,



“evidenciando o crescente interesse das organizações privadas em relação à educação e o
decorrente crescimento das parcerias realizadas entre os sistemas públicos de ensino e estas
organizações, principalmente as do Terceiro Setor” (FERNANDES; OLIVEIRA; SCAFF, 2013, p.
336).

O avanço dessas parcerias relaciona-se com a corrente neoliberal e neoconservadora, que
apresenta um “discurso ideológico autoincriminatório que iguala tudo o que é estatal com a
ineficiência, a corrupção e o desperdício, enquanto que a ‘iniciativa privada’ aparece sublimada
como a esfera da eficiência, da probidade e da austeridade” (BORÓN, 2008, p. 78). Encarregadas
de elevar a eficiência e a qualidade do setor educacional, as parcerias se originam do diagnóstico
neoliberal de crise do Estado, desenvolvido pela Public Choice, mas, atualmente, compartilhado
pela Terceira Via, a atual social-democracia (PERONI, SILVA, 2013, p. 49).

No referido Plano, as possibilidades de implementação de políticas educacionais pelo
setor privado, da creche à pós-graduação, incluindo-se modalidades de ensino como “educação
especial”, “jovens e adultos”, “profissional” e “educação em tempo integral”, aparecem em
diferentes metas e estratégias.

A ampliação do atendimento em creches pode ser o primeiro exemplo de parceria público-
privada presente no PNE. Como sabemos, a “educação infantil”, composta pela creche e pré-
escola, é considerada a primeira etapa da educação básica, constituindo-se em um direito da
criança, assegurado pela Constituição Federal de 1988, na LDB nº 9.394/96, bem como em leis
complementares. As crianças de 4 e 5 anos têm assegurada a obrigatoriedade do direito à educação
pela Emenda Constitucional nº 59/2009 e Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Quanto à creche, a
situação é bem outra.

Contrária às deliberações da CONAE 2010, a meta 1, estratégia 1.7 do PNE, possibilita a
ampliação de matrículas em creches por entidades beneficentes de assistência social, subsidiadas
por recursos públicos (CEDES, 2011).

Na última década, o Brasil apresentou avanços nessa área, em especial o reconhecimento
da criança como sujeito de direitos à implementação de ações voltadas para a melhoria no
atendimento educacional em instituições de “educação infantil”, que vão desde a construção de
prédios por meio do Programa de Construção de Creches e Pré-Escolas (ProInfância) e compra de
equipamentos; investimento na qualificação dos professores, com o Programa de Formação de
Professores da Educação Infantil (ProEI); distribuição de materiais didáticos; entre outras
políticas, implantadas, em quase todos os municípios brasileiros, por uma iniciativa do governo
federal, em colaboração com os municípios. Sem negar esses avanços,

ainda é muito restrita a extensão da sua cobertura no País. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram que, no ano de 2013, o atendimento em creches atingia cerca de 28% das crianças e na pré-escola o
índice era de 95,2%. Ainda mais grave é a situação identificada em estudo do referido Instituto com base em dados do
ano de 2010. Eles demonstraram, por exemplo, que, do total das crianças atendidas nas creches, 36,3% faziam parte dos
20% mais ricos da população e apenas 12,2% integravam o estrato dos 20% mais pobres. (MEC/SASE, 2014).

Esses dados mostram a carência no atendimento em creches e os esforços que o Estado
deverá despender, na próxima década, para atender a esse direito, inclusive com a criação de
mecanismos de controle social e regulação da relação com o setor privado. São iniciativas
necessárias para coibir o aumento das desigualdades educacionais provenientes de parcerias entre
setor público e privado, como detectado por Susin (2009), em estudo nas creches comunitárias de
Porto Alegre (RS).



No tocante às estratégias 4.4, 4.17 e 4.18, meta 4, relacionadas à “educação especial”,
“prevaleceu no PNE o lobby de entidades particulares, para que o atendimento dessa modalidade
continue sendo uma prerrogativa público-privada, podendo ocorrer preferencialmente na rede
regular de ensino (CNTE, 2014, p. 364). Para tanto, torna-se necessário avançar em alguns
aspectos para incluir estudantes com deficiência, na rede regular de ensino, tais como
“infraestrutura, formação dos profissionais e de métodos pedagógicos alternativos” (CNTE, 2014,
p. 365).

A meta 6 refere-se à oferta da educação em tempo integral e também possibilita a relação
público-privado nessa área, ao definir, na estratégia 6.5, o seguinte: estimular a oferta de
atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos matriculados nas escolas da rede
pública de educação básica, por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao
sistema sindical, de forma concomitante, em articulação com a rede pública de ensino. As
estratégias da referida meta não explicitam a promoção da educação integral, mas, sim, a educação
em tempo integral, tal como já vem ocorrendo com o Programa Mais Educação, instituído pela
Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, e desenvolvido principalmente
por meio de trabalho voluntário. Conforme preveem as metas 6.2 e 6.3, a regulamentação do
regime de colaboração é essencial ao atendimento à educação integral e em tempo integral, pois
prevê a criação de infraestrutura física e material, materiais didáticos e formação de profissionais.

A regulamentação dessas metas e sua efetivação são condição sine qua non para a efetiva
implementação da educação em tempo integral, de modo que evite a fragmentação curricular, pois
as atividades desenvolvidas no contraturno, em espaços extraclasse e por voluntários, parecem
alheias à realidade de cada escola ou sistema de ensino. Essa forma de trabalho foi fomentada com
a redução do tamanho do Estado, para com as políticas sociais, em consequência da crise
estrutural do capital, da reestruturação produtiva e do trabalho.

Tal como o atendimento à demanda por creche, “confronta-se também com a CONAE metas
e estratégias relacionadas à educação profissional, que priorizam claramente o atendimento pelo
setor privado nessa modalidade de educação” (CEDES, 2011, p. 8), permanecendo tal confronto
no novo PNE. A meta 8, estratégia 8.4, condiciona a expansão de educação profissional técnica, da
população de 18 a 29 anos, em entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical. A instituição dessa meta parece indicar a continuidade de cursos
técnicos oferecidos no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego
(PRONATEC).

Pode-se considerar que a disposição à privatização de importante parte desta modalidade
de ensino acompanha uma tendência, em vigor durante os anos 1990 e início dos anos 2000, de
privatização e de submissão da Educação aos interesses imediatos do capital. Nesse período,
“poucos cursos técnicos se mantiveram na gestão direta dos poderes públicos estaduais ou federal.
Grande parte foi assumida pela sociedade civil” (RAMOS, 2012, p. 37), como demonstram os
dados do Censo 2003: “A oferta de educação profissional pelo setor privado superou a oferta
pública.” (RAMOS, 2012)5.

Tal como a estratégia 8.4, a meta 11 alterou a proposta do Projeto de Lei nº 8.035/2010 no
tocante à expansão de matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ficando 50%
com o setor público, e outros 50%, com o setor privado. A ampliação da oferta pelo setor privado
é assegurada, ainda, nas estratégias 11.6 e 11.7. Esta última trata da expansão da oferta de
financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições



privadas de educação superior, tal como prevê a Medida Provisória (MP) nº 593, de 4 de
dezembro de 2012.

Essa MP estabelece o PRONATEC II e promove um deslocamento da oferta pública de
ensino médio, que é um critério PRONATEC I. Segundo Abicalil, quem lê o PRONATEC II vai ver
uma nítida ruptura desse vínculo. Mas, segundo ele, não é só isso. Além de outras mudanças,
argumenta que, se observarmos as emendas feitas pelas comissões especiais da Câmara e do
Senado, elas jogam, para as IES privadas que resolverem estender nas suas unidades, cursos
técnicos de nível médio. Tais instituições disputam o fundo público do PRONATEC. Assim sendo,
há uma disputa de projeto nacional clara, admite Abicalil (2013).

No que se refere à “educação de jovens e adultos”, a relação de parceria público-privada
está presente em duas estratégias da meta 9 e numa da meta 10. A estratégia 9.5 trata das chamadas
públicas regulares para essa modalidade de ensino, em regime de colaboração entre entes
federados e em parceria com organizações da sociedade civil, e a estratégia 9.11 trata da
implementação de programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta com baixos
níveis de escolarização formal e para os(as) deficientes, articulando os sistemas de ensino; a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; as universidades; as cooperativas; e
as associações. A estratégia 10.8 refere-se à formação inicial e continuada para trabalhadores(as)
articulada à “educação de jovens e adultos”, em regime de colaboração e com apoio de entidades
privadas de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência. A CNTE (2014) chama a atenção para a
necessidade de garantir a continuidade dos estudos dos jovens e adultos recém-alfabetizados e
também dos que não concluíram, por alguma razão, a educação básica. A CNTE avalia, ainda, que
merece atenção o impacto que o PRONATEC tem causado na perspectiva de formação escolar dos
estudantes. O programa não visa à “educação profissional”, mas, sim, ao ensino de técnicas
específicas para a qualificação do trabalho. No entanto a própria Confederação admite que
“muitos jovens têm enxergado nele um passo importante (e curto) para a ocupação imediata de
vagas de trabalho, não se atentando para o impacto futuro e negativo da decisão de abandonar os
cursos regulares (CNTE, 2014, p. 367).

Finalmente, a relação entre esferas pública e privada no ensino superior estão previstas
pela meta 12 (estratégias 12.6 e 12.20). A estratégia 12.6 trata da expansão do financiamento
estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), e a estratégia 12.20 acena com a
ampliação dos benefícios do FIES e do Programa Universidade para Todos (ProUni), destinados à
concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores
presenciais ou a distância. O PNE prevê, ainda, conforme estratégia 14.3, expandir o
financiamento estudantil, por meio do FIES, à pós-graduação stricto sensu. A destinação de
recursos públicos às IESs privadas pelas vias do FIES e, especialmente do ProUni, no meu ponto
de vista, merece uma análise mais detida, porque, se, por um lado, o setor privado tem-se
fortalecido à custa de financiamento público; por outro, tem gerado oportunidades de estudos mais
elevados aos filhos da classe trabalhadora. Nesse sentido, a compreensão do modo como tem
expandido o ensino superior pela via privada, com financiamento público, merece estudo
aprofundado.

Considerações Finais



Buscou-se, nesta exposição, discutir alguns aspectos da relação público-privado presentes
no novo PNE 2014-2024, sancionado em 25 de junho de 2014, cuja elaboração contou com a
participação da sociedade política e sociedade civil por meio de mobilização nacional, em torno
da CONAE 2010. A discussão mostrou que, a despeito dos avanços presentes no novo PNE,
questões importantes como a regulamentação do financiamento público ao setor privado e a
criação de formas de controle social sobre os gastos com educação são condições essenciais para
assegurar o direito à educação com qualidade e socialmente referendada.

Constatou-se um certo avanço na influência do setor empresarial, tanto em áreas
anteriormente já ocupadas por esse setor, quanto em novas áreas como a pós-graduação, o técnico
de nível médio ofertado por instituições de ensino superior privadas e a educação em tempo
integral; isso sem falar nas possibilidades de negócios para o setor privado, com a venda de
consultorias, materiais apostilados, entre outros, como já vem ocorrendo especialmente na esfera
municipal das cinco regiões brasileiras. Tal possibilidade foi aberta com a reforma do Estado e da
política educacional dos anos 1990, pautadas nos princípios do Consenso de Washington.

A partir desse período, o crescimento de parcerias público-privadas na área educacional
foi acelerado sob o argumento da superioridade atribuída ao setor privado, concepção esta que
aposta “num aumento da qualidade através de ganhos de e ciência interna e do crescimento da
produtividade das instituições” por meio do “modelo institucional gerencialista” (LIMA, 1996, p.
48-49, grifo do autor), segundo o qual “a expertise capaz de conferir agilidade e eficácia ao setor
público se encontra no mercado e no seu poder emulador de competitividade” (ADRIÃO et al.,
2009, p. 813).

Registra-se daí que o aumento e a complexidade de novos arranjos entre esferas pública e
privada têm-se configurado naquilo que Saviani (2011) denomina a “promiscuidade” entre essas
duas esferas, na Educação nacional.

Com efeito, as contradições presentes historicamente nas relações entre o público e o
privado, na área educacional, “omitindo por vezes a laicidade do Estado e, por outras,
privatizando o público, a partir dos anos 1990 até o tempo presente, ganham novos contornos sem,
contudo, subsumir as contradições anteriormente mencionadas” (FERNANDES et al., 2013, p.
340).

Notam-se tais contradições neste momento particular da sociedade brasileira, na qual se
fazem presentes tensões, embates, correlação de forças na definição de uma política da magnitude
do PNE. Como “o capital não pode tolerar limitações a seu próprio modo de reprodução
sociometabólica”, conforme alerta Mèszaros (2007, p. 25), a privatização6 da Educação em escala
internacional ganhou adeptos em terreno nacional, que a estão traduzindo em “discursos políticos,
atos legislativos, medidas aparentemente avulsas de administração e gestão” (LIMA, 1996, p. 49),
transformado a Educação em um negócio lucrativo para o setor privado.

Alerta-se que a tendência à privatização da Educação, neste momento especial da política
educacional brasileira, como adverte Lima (2013), representa muito mais que o financiamento
público ao setor privado na execução da política, constituindo-se em arranjos extremamente
complexos, que levam à formação de consenso em torno de “novas” concepções de Educação, que
diferem substancialmente de uma orientação política comum para assegurar o direito à educação,
em conformidade com as diretrizes do novo PNE.

A Conferência Nacional de Educação (CONAE), prevista para fevereiro e adiada para
novembro de 2014, poder-se-á constituir em espaço privilegiado de avaliação do novo PNE,



sobretudo no que concerne a importantes temas passíveis da relação público-privado, bem como
de proposições no sentido de criar outros consensos em torno da educação pública como direito.
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As sínteses que foram desenvolvidas no artigo apresentam resultados de diferentes
pesquisas desenvolvidas no GEPFAPe - Grupo de Estudos sobre a Formação e Atuação de
Professores1. Os estudos que desenvolvemos têm-se orientado pela premissa de que a educação,
como prática social, é constituída e constituinte das relações sociais num movimento dialético e
contraditório que implica superação e manutenção, pois, ao mesmo tempo, pode manter as relações
sociais ou transformá-las. São nessas contradições que se situam as possibilidades de movimento
da educação, que, historicamente, caracteriza-se como campo de disputa pela hegemonia. Essa
“disputa dá-se na perspectiva de articular concepções, a organização dos processos e dos
conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida social, aos
interesses de classe” (FRIGOTTO, 1996, p. 25).

Especificamente a educação escolar tem um papel central na sociedade de produção
capitalista, pois o processo de formação de trabalhadores, de consumidores e da elite se dá nesse
espaço e, contraditoriamente, também assegura uma outra perspectiva de formação: para a
emancipação.

A formação de professores ganha uma relevância muito grande nessa disputa, porque os
professores são aqueles que vão, de alguma forma, materializar as intenções e as perspectivas da
função social da escola, resultado da luta hegemônica. “É lógico que se repense a formação de
professores, já que são estes que estarão ‘conformando’ os novos profissionais e são os
educadores que operacionalizam as reformas.” (CASTRO; CARNOY, 1997, p. 81-90).

Tal afirmação não traduz o sentido de que sejam os condutores do processo, mas, sim, que
efetivem ou não, em sala de aula, as novas exigências postas à formação dos trabalhadores. O
professor e sua formação passam a ser um alvo importante das políticas públicas para a Educação,
pois o seu papel é preponderante para a realização dos objetivos traçados pelas políticas
adotadas. Nesse panorama, compreende-se que serão efetivadas as mudanças que compõem o
ideário se houver a participação do profissional docente, acentuando-se uma “preocupação” com a
formação e a valorização dos professores.

Denomino formação e valorização como um par dialético, pois são aspectos inseparáveis,
mas cada um tem especificidades que complementam o outro e, nessa, formam um par dialético que
permite conhecer, compreender, explicar e agir para transformar a realidade do trabalho docente
no sentido do valor e da constituição do ser professor. Tomamos a categoria de par como dialético
por entender que os elementos da formação e valorização representam, conforme a perspectiva do
materialismo dialético, as três premissas básicas: 1) da unidade e luta dos contrários; 2) da



transformação das mudanças de quantidade em qualidade; e 3) negação da negação (KOPNIN,
1978, p. 103).

A dialética pode ser entendida como a teoria do movimento, do desenvolvimento do mundo
e do conhecimento humano, ou seja, da própria história da humanidade, cuja arte do sentido de ser,
que é a tese, manifesta-se através da antítese ou o não ser. Da contradição entre ser e não ser, ou
tese e antítese, surge a síntese, ou o vir a ser, que fará surgir novos movimentos.

Ao explicitar a compreensão da formação e valorização como par dialético, entendemos
que é na luta hegemônica da educação escolar e, dependendo do projeto a se defender, que pode
tomar mais força a formação ou a valorização. Além disso, na dialética, é possível desvalorizar
por meio do processo formativo, ao se conceberem formações aligeiradas, fragmentadas, que
dispersam a função e a consciência de si como categoria profissional.

Portanto, ao falar de par dialético entre formação e valorização, estamos nos referindo à
perspectiva da unidade desses polos, que, em suas especificidades e contradições, viabilizam-se,
provocando mudanças qualitativas e quantitativas no trabalho docente. Além disso, tal movimento
é sempre negação do atual trabalho docente por um vir a ser na relação de valorização, que
abrange os aspectos: formação inicial, condições de trabalho, salário e carreira e formação
continuada.

A centralidade da formação de professores nas políticas públicas
Não há dúvida de que a formação de professores no atual momento tem centralidade nas

políticas educacionais, fato evidente e perceptível pela quantidade de programas de formação
inicial e continuada disponibilizados por diferentes iniciativas do Ministério da Educação (MEC)
e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)2, bem como pelo
valor investido na formação de professores:

Quadro 1 – Recursos investidos na formação de professores (2009-2013)



Fonte: Capes, 2013.

Nas pesquisas que o GEPFAPe desenvolveu sobre políticas públicas, para formação de
professores, buscamos analisar o formato das propostas de ação no que se refere à formação
inicial e continuada de professores e com três categorias de análise: currículo, saberes e
identidade. Shiroma, Campos e Garcia (2005) explicitam que os textos de políticas, ao mesmo
tempo em que são produtos e produtores de orientação políticas, podem gerar situações de
mudanças e inovações através de sua difusão e promulgação. Isso significa que, dentro das arenas
das práticas, estão sujeitos à interpretação e à recriação. Werle (2008) afirma que as políticas não
são processos formais, simplesmente de cumprimento de regras e normativas, mas ocorrem por
mecanismos diferenciados, articulados em diversos níveis, instituições, grupo e espaços que, na
prática, são retrabalhados, inserindo modificações e interpretações.

Entretanto é possível perceber, nas políticas públicas, no que se refere ao prescrito e no
que tange às propostas de formação de professores, eixo principal das nossas análises, tentativas
de construção de uma pedagogia que prima por uma formação emancipadora, na busca de formar
sujeitos que compreendem e transformam sua história. No entanto esse movimento tem
contradições históricas e, no que se refere à realidade específica do Brasil, também é possível
perceber que, de um lado, têm-se incorporado, nos últimos anos, cada vez mais os discursos da
pedagogia internacional hegemônica, especificamente a estadunidense e a europeia. Tais
proposições afirmam que os problemas educacionais não são de natureza teórica, e, sim, prática, e
que as transformações educacionais podem ocorrer a partir do interior da escola, tendo o
professor como o grande responsável pela implementação das mudanças necessárias para se
alcançar uma escola de boa qualidade.



As implicações educacionais dessa abordagem trazem alterações substantivas nas políticas
públicas que reforçam uma visão pragmatista3 de Educação e formação de professores. Essa
perspectiva busca romper com a proposta de racionalidade técnica presente, até então, nos cursos
de formação de professores, cuja ênfase está na aplicação da teoria à prática. Destaca a prática
como saber central na formação e para atuação dos professores. Tal proposta aponta para os
processos individuais de reflexão docente, sobre prática e sentidos que porventura essa reflexão
possa tomar, provocando uma resignificação da experiência docente e, consequentemente, a
melhoria da prática educativa. Implica, pois, considerar que o professor, a partir do trabalho de
pensar sobre sua própria prática, engendre novas possibilidades de ação sobre seu fazer docente.
Nessa perspectiva, a realidade, dificilmente, é explicitada ou mesmo discutida a partir de uma
compreensão mais ampla da realidade, em que se relaciona organização do trabalho pedagógico
com organização do trabalho social.

São nas contradições que se situam as possibilidades de movimento da Educação, que,
historicamente, caracteriza-se como campo de disputa pela hegemonia: “esta disputa dá-se na
perspectiva de articular concepções, amplamente, nas diferentes esferas da vida social, aos
interesses de classe” (FRIGOTTO, 1996, p. 25).

A análise dos conjuntos de política implementadas para a formação de professores
(GATTI, BARRETO; ANDRÉ, 2011; FREITAS; CURADO SILVA, 2014) indica que a preocupação
predominante volta-se mais para a expansão da oferta de cursos de formação inicial e continuada,
praticamente sem críticas, proposições e/ou buscas a alternativas de modelos formativos que
apresentem uma melhor possibilidade de qualificação e profissionalização docente.

Outro elemento central nas atuais propostas das políticas para formação de professores
continuada é a formação em serviço. Os projetos de formação em serviço destinados aos
professores são representados por duas formas bem conhecidas: os cursos de curta duração e os
projetos de médio ou longo prazo, conhecidos como projetos de formação continuada. A formação
em serviço torna-se, cada vez mais, uma condição necessária, não única e muito menos como o
modelo de formação inicial, mas como elemento que possibilita ao profissional docente o diálogo
com seus pares e a reflexão crítica sobre a sua prática, tornando-se um intelectual crítico
transformador, o que somente será possível se as concepções teóricas trabalhadas nesses cursos de
formação em serviço servirem para nortear a práxis docente, sendo que essa transformação
somente ir-se-á constituir na prática, pois

se teoria não muda o mundo, pode contribuir para transformá-lo. Ou seja, a condição de possibilidade – necessária,
embora não suficiente – para transitar conscientemente da teoria à prática e, portanto, para que a primeira (teoria)
cumpra uma função prática, é que seja propriamente uma atividade teórica, na qual os ingredientes cognoscitivos e
teleológicos sejam intimamente, mutuamente considerados. (VAZQUEZ, 1968, p. 207).

Entretanto a formação em serviço interessa sobremaneira a concepção que embasa tais
projetos: a de que o professor alterará sua prática a partir do projeto realizado. Elemento
significativo no modelo de formação em serviço, trata-se da intensificação do trabalho docente,
pois, além de dar conta da sua carga horária de trabalho semanal, das atividades extras inerentes
ao trabalho pedagógico, do desgaste físico/emocional/intelectual decorrente das relações sociais
no espaço escolar, o professor terá que se organizar, com tempo e espaço, para estudar. Nesse
contexto, a formação do professor pode tornar-se, cada vez mais, técnica, enxuta e encurtada. Em
decorrência, o professor coloca sobre o especialista, dentro do curso de formação em serviço, a
cobrança sobre como se deve fazer, já que a reflexão e a construção daquele conhecimento não se



tornam possível em tais demandas e condições de trabalho. Torres (1998, p. 174) destaca que se
tem percebido a

formação inicial versus capacitação em serviço como dois momentos distintos, desvinculados, em lugar de reconhecer-se
a necessidade de um sistema unificado de formação docente e de renovação profundo dos conteúdos e modos
tradicionais de promover a formação/capacitação docente em geral, tanto inicial, quanto em serviço.

Os representantes dessas instituições parceiras, dotadas de percursos históricos distintos,
identificaram-se com o propósito comum de contribuir para o fortalecimento da educação de
jovens e adultos, por meio da valorização de sua história e memória em Mato Grosso.

Aspecto central no formato das propostas de políticas públicas é a oferta da formação de
professores pela educação a distância. O movimento inicial da educação a distância, o de
proporcionar formação regular e continuada aos professores em exercício (os professores leigos),
é repleto de mérito e por que não dizer de êxito. Não se pode falar o mesmo, entretanto, de quando
a maioria dos professores no Brasil passam a ser formados conforme esse modelo, substituindo a
sala de aula pela formação em trânsito, descolada dos espaços tradicionais de ensino-
aprendizagem que permitem vivenciar a dimensão dialógica e direta da sala de aula em que aluno e
professor possam não só experimentar, mas vivenciar a construção do conhecimento de forma
efetiva.

Entendemos que o professor é aquele que vive profundamente uma experiência cultural e se
apropria, sistematicamente, dela e dos meios necessários para proporcionar a outrem a mesma
experiência e a mesma apropriação (VYGOSTKY, 2001). Assim, o conjunto de atividades, o
ambiente (o lugar onde as coisas acontecem) e a natureza das relações que ali se constroem não
são elementos neutros; são dimensões integrantes e constitutivas do processo. Sobretudo, são
decisivas. Na formação de professores, o ambiente escolar se caracteriza, fundamentalmente, por
possibilitar relações intersubjetivas; essas são relações essenciais e mediadoras das demais (as
relações instrumentais por exemplo). O fato de que as pessoas não se satisfazem, não se realizam
e, principalmente, não se formam com base em relações instrumentalmente mediadas; essas são
importantes, mas de modo algum são suficientes (GIOLO, 2008). Podemos formar professores para
a educação básica presencial, mesmo sabendo que a EaD priva seus alunos da experiência
acadêmica propriamente dita e das relações intersubjetivas da sala de aula? É esse o modelo que
queremos? O que ele indica?

Temos, no desenho de políticas públicas em Educação, um grande investimento na
formação de professores, contudo queremos alcançar uma perspectiva de formação de professores
emancipatório-crítica4. Não se pode negar que são propostas importantes, porque avançamos em
termos de recursos e projeto de formação. E, agora, estamos num momento crucial das políticas
públicas: com a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014–2024), quais propostas se
efetivaram?

Um plano nacional de Educação visa a estabelecer prioridades – que, uma vez constituídas,
passam a ser alvo de ações, nos próximos anos, para o desenvolvimento de uma educação com
qualidade para todos. O pressuposto básico do par dialético de formação e valorização como
facetas indissociáveis no processo de profissionalização dos educadores e indispensáveis para a
melhoria da escolarização bem como a necessidade de implantar planos de carreira e ampliar a
melhoria das condições de trabalho docente no País tornaram-se materializados em estratégias e
metas. É momento de novos debates e organização das entidades e dos profissionais da Educação,
pois as proposições de formação/valorização pouco significado terão se não vierem



acompanhadas de uma política mais ampla de valorização e desenvolvimento profissional
articulada a um projeto de formação de professores construído pela e na sociedade civil.

Plano Nacional de Educação (2014-2024): prescrições legais e
contradições

O PNE 2014-2024, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, está estruturado em 12 artigos e
20 metas, seguidos das estratégias específicas de concretização. Depois de 37 audiências
públicas, seminários, 3 mil emendas apresentadas, a comissão especial criada na Câmara para
discutir o PNE, no final de 2011, divulgou o relatório final da proposta. Após várias batalhas,
manteve-se a mesma estrutura do projeto original do governo, com 20 metas estruturadas em
estratégias. A principal mudança na maioria das diretrizes foi a inclusão das metas intermediárias
que permitirão o acompanhamento do cumprimento das propostas. Outras foram reforçadas, como
a que prevê a triplicação do aumento das matrículas no ensino médio, diferente da proposta do
Ministério da Educação (MEC) de duplicar o número de estudantes nessa etapa, em 10 anos.
Também foram incorporados mecanismos de controle no relatório. Houve a inserção de uma
perspectiva avaliativa, pois o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) deverá fazer
um estudo, a cada dois anos, para verificar a efetivação das metas.

O art. 2 do projeto de lei se refere, especificamente, às diretrizes para a Educação
brasileira, no próximo decênio:

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - superação das desigualdades
educacionais; IV - melhoria da qualidade do ensino; V - formação para o trabalho; VI - promoção da sustentabilidade
socioambiental; VII - promoção humanística, científica e tecnológica do país; VIII - estabelecimento de meta de
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto; IX - valorização dos profissionais
da educação; X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação.
(BRASIL, 2014).

Em relação às diretrizes, pode-se observar que expressam antigos anseios educacionais e
que, por ainda se fazerem presentes, revelam dificuldades de superação. Nesse sentido, cabe ao
Estado o estabelecimento de políticas públicas para garantir que as metas do novo PNE sejam
cumpridas no prazo estabelecido pela letra da lei, porém sua materialização em projetos e ações
se insere também pela luta da sociedade civil ao discutir e propor os projetos e suas perspectivas
para a efetivação da lei. Também somos sabedores de que, mesmo originário de um governo, o
PNE pode ser compreendido como tentativa de se estabelecer a Educação como política de Estado
na medida em que nasce com a duração de 10 anos, extrapolando o mandato de um governo.

E como essas metas serão desenvolvidas especificamente no que se trata de formação de
professores? Com o objetivo de aproximar nosso olhar investigativo entre as metas propostas no
novo PNE, para a formação de professores, às ações de gestão, propomo-nos a analisar as metas
15, 16, 17 e 18 a partir das categorias: prescrição (trata-se da letra da lei) e contradição.

Esperamos contribuir para novas reflexões acerca da formação e valorização dos
professores, possibilitando gerar orientação científica que possa contribuir para a organização dos
trabalhadores em Educação e suas lutas em prol de uma educação de qualidade socialmente
referenciada. As metas que tratam diretamente da valorização dos profissionais da Educação são:



Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1
(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I,
II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam.

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último
ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu
rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PNE.

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação
básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação
básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso
VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Em relação à meta 15, há que se reconhecerem os avanços significativos, nos últimos anos,
no que diz respeito à maior integração das políticas de formação docente, por meio do Decreto nº
6.755/2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica (PNFPMEB), com a finalidade de atender à demanda por formação inicial e
continuada dos professores das redes públicas de educação básica. Dados do Observatório da
Educação apontam que:

Dos 2.101.408 docentes que atuam na Educação Básica do país, 22% não possuem formação adequada (Censo Escolar
de 2012). Nesse número se incluem professores sem nível superior ou formados em outras áreas, como engenharia ou
saúde. Após 2006, prazo dado às redes públicas e privadas para cumprir a obrigatoriedade do diploma de nível superior
para os docentes (LDB/1996), somente os já formados puderam participar de concursos, mas os indicadores só refletem
o fato a partir de 2010. Daquele ano até 2012, o número de diplomados cresceu quase 10 pontos percentuais (68,9%, em
2010, a 78,1%, em 2012). Apesar disso, mesmo com projeções otimistas, não será possível atingir 100% em 2014, como
previsto na meta. Vale ressaltar que os dados por região mostram grande disparidade entre o Norte e o Nordeste, onde há
menos docentes com formação adequada, e as outras regiões do Brasil. E boa parte dos professores da Educação Infantil
ainda não tem magistério nem curso superior (em 2009, eram 11%, segundo o INEP). (OBSERVATÓRIO DA
EDUCAÇÃO, 2014).

A formação de professores é uma questão abordada pela LDB/1996, pelo PNE 2001, agora
pelo PNE 2014 e ainda está por ser resolvida. Segundo Saviani (2011), ainda temos, pela frente,
duas contradições:

[...] o fato de que a grande maioria dos professores que lecionam nas escolas de educação básica públicas é formada em
escolas superiores privadas; e a precariedade das condições de exercício e de salários dos professores, o que torna o
magistério uma profissão desvalorizada socialmente em contraste evidente com as proclamações que conferem à
educação o caráter de elemento-chave no quadro da chamada “sociedade do conhecimento”.

Uma outra contradição por dentro da gestão das políticas públicas é que, apesar do Decreto
nº 6.755/2009, que institui uma política nacional, as ações e programas de formação estão
desarticulados em diferentes instâncias (MEC/CAPES) e diferentes programas. Além disso, não há
um projeto de formação de professores com identidade definida, o que pode ser percebido nas
ações marcadas pela heterogeneidade e desarticulação da organização institucional da formação
inicial e continuada dos docentes. Estudos realizados na América Latina (FELDFEBER;



OLIVEIRA, 2006) apontam que as políticas de formação de professores, na maioria dos países,
não estão sendo bem-sucedidas, porque foram implantadas desconsiderando-se seus protagonistas,
são desarticuladas e não têm um projeto de formação para o país, mas diferentes programas e
ações que não se articulam institucionalmente e muito menos em objetivos de formação.

Na verdade, essas políticas têm-se caracterizado pela implementação de receitas e
resoluções técnicas elaboradas por especialistas e aplicadas em contextos diversos, gerando,
assim, obstáculos na consolidação de uma formação docente que transcenda a agenda dos
organismos internacionais de financiamento. Existe uma lacuna entre os docentes ideais definidos
nas reformas e os docentes reais, que têm suas particularidades, diferenças culturais e econômicas
e condições de trabalho específicas e adversas.

Nesse sentido, o grande desafio da meta 15 é superar tais contradições. Como já apontado
pelos documentos resultantes dos encontros nacionais da Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (ANFoPE) e especificamente em 2014, a concepção de formação para
os profissionais da Educação envolve princípios basilares da formação que contribuíram não só
para subsidiar expressiva e relevante produção acadêmica no âmbito da pós-graduação em
Educação, no País, como também para a formulação de projetos pedagógicos no campo das
diversas licenciaturas, propiciando, assim, aos grupos envolvidos, uma intervenção mais
qualificada em fóruns promovidos por diversas instâncias do poder público e de grupos
diferenciados da sociedade.

Tais princípios e concepções estiveram na pauta dos debates sobre a formação dos
profissionais da Educação nas duas últimas grandes conferências e suscitaram novas questões
teóricas, epistemológicas e metodológicas atinentes aos campos da Educação, da Pedagogia e da
política educacional e que podem ser traduzidas, em parte, como desafios para a valorização e
formação dos profissionais da Educação. A partir desse embasamento, fazemos três proposições
para viabilizar, no sentido efetivo e emancipatório, a meta 15: i) a criação de um subsistema
nacional de formação de professores; ii) a consolidação de uma base comum nacional de
formação; e iii) o fortalecimento dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente.

Para além da criação de uma política nacional, a CoNaE (2014) e a ANFoPE (2014) vêm
debatendo e trabalhando com a perspectiva da criação de um “subsistema nacional de formação de
professores”. A própria expressão indica a vinculação deste a partir de um “sistema nacional de
Educação” de caráter unitário, organicamente articulado e plural que possibilitaria a articulação,
colaboração e cooperação dos entes federados na gestão democrática da Educação. Tal articulação
visa à superação das desigualdades regionais bem como a qualidade da Educação do sistema
público.

A proposta de um subsistema de formação de professores busca assegurar uma qualificação
pedagógica, metodológica, científica e técnica do corpo docente para as várias modalidades e tem
um caráter profundamente de compromisso social que confere ao professor a consciência de classe
que o torna capaz de educar o aluno nos princípios da compreensão da realidade, para transformá-
la.

A segunda proposição trata-se da consolidação de uma base comum nacional de formação.
A expressão “base comum nacional” foi cunhada pelo Movimento Nacional de Reformulação dos
Cursos de Formação do Educador no início da década de 1980, mesmo período da crise que
conduziria ao declínio e esgotamento da ditadura militar, num momento onde as forças da
sociedade civil se mobilizavam pela redemocratização do País (BRZEZINSKI, 1996, p. 16). No
entanto a organização mais sistemática do movimento pela reformulação dos cursos se deu na I



Conferência Brasileira de Educação, onde os participantes desencadearam uma mobilização
nacional visando a intervir nos rumos do processo de definição das políticas, para a formação dos
profissionais da Educação. Nesse evento, realizado em 2 de abril de 1980, foi criado o Comitê
Pró-Participação na Formação do Educador (ANFOPE, 1992, p. 4). No I Encontro Nacional,
organizado em Belo Horizonte, no dia 21 de novembro de 1983, foram cunhados os princípios
gerais do movimento; dentre eles, o da base comum nacional a saber:

[...] i) Quanto aos Cursos de Formação de Educadores, as instituições deverão ter liberdade para propor e desenvolver
experiênciaspedagógicas a partir de uma base comum nacional.

k) A base comum nacional dos cursos de formação do educador deve ser concebida como uma concepção básica da
formação do educador e a definição de um corpo de conhecimento fundamental, e não como um currículo mínimo ou um
elenco de disciplinas.

l) Todas as licenciaturas (Pedagogia e demais licenciaturas) deverão ter uma base comum: são todos professores. A
docência constitui a base da identidade profissional de todo o educador. (COMITÊ, 1983, grifo do autor).

O conceito de base comum nacional esteve marcado por dois sentidos complementares: (i)
um sentido político, caracterizando-a como instrumento de luta pela formação e carreira do
educador; e (ii) um sentido teórico, constituindo-a como princípio orientador dos currículos dos
cursos de formação dos educadores. No sentido político, a ideia de base comum nacional teve por
objetivo servir de “instrumento de luta e resistência contra a degradação da profissão do
magistério, permitindo a organização e reivindicação de políticas de profissionalização que
garantissem a igualdade de condições de formação” e a valorização social do educador (ANFOPE,
2000, p. 9). Vinculado a esse objetivo estava, ainda, o de que a base comum nacional serviria de
elemento de unificação da profissão.

No sentido teórico, como princípio orientador dos currículos dos cursos de formação de
educadores, a base comum nacional “opunha-se” ao modelo representado pelo “padrão federal”
(1939) e, mais tarde, pelo “currículo mínimo” (1969). Ao longo das discussões, consensuou-se que
a base comum nacional “teria como função servir de ‘ponto de referência para a articulação
curricular de cada instituição formadora do profissional da educação’ [...] e a sua concretização
dar-se-ia por eixos articuladores” (CONARCFE, 1990, p. 5).

Os eixos articuladores estabelecidos para a base comum foram os seguintes: sólida
formação teórica e interdisciplinar, unidade entre teoria e prática, gestão democrática da escola,
compromisso social e ético, trabalho coletivo e interdisciplinar, articulação da formação inicial e
continuada. Em torno desses eixos, articular-se-ia um corpo de conhecimentos, selecionado em
função da concepção socio-histórica de formação, abrangendo três dimensões fundamentais e
intrinsecamente relacionadas a saber: i) dimensão profissional – consubstanciada por um corpo de
conhecimentos capaz de identificar toda a categoria profissional e, ao mesmo tempo, corresponder
à especificidade de cada profissão; ii) dimensão política – organizada por um corpo de
conhecimentos que permitisse uma visão globalizante das relações entre Educação-sociedade e do
papel do educador na superação das desigualdades existentes; iii) dimensão epistemológica –
abrangendo um corpo de conhecimentos em que o científico teria espaço privilegiado, de ruptura
com o senso comum (CONARCFE, 1990; ANFOPE, 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008,
2010, 2014).

A terceira proposição para o cumprimento da meta trata-se dos recém-inaugurados Fóruns
Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (art. 4 do Decreto assinalado), que têm



como tarefa delinear e acompanhar a execução de um planejamento estratégico para essa formação,
além de promover sua revisão periódica. Aqui, cabe fortalecer tais fóruns e instituir aqueles que
ainda existem apenas na figura da letra, conforme indica pesquisa coordenada por Brzezinski
(2013).

Os avanços nas políticas governamentais, que já podem ser computados na perspectiva de
formação e profissionalização dos profissionais da Educação, estão hoje a evidenciar a
necessidade de uma efetiva política nacional de formação e valorização dos profissionais da
Educação, vinculada a um projeto de política de Estado nas proposições de um subsistema
nacional de formação de professores, que incorpore, além de elementos de valorização
profissional vinculados a carreira, remuneração e condições de trabalho, uma articulação, mais
institucionalizada, com a formação dos profissionais não docentes, definindo as estratégias para a
formação inicial e continuada.

Em relação à meta 16, que prevê a formação de 50% dos professores em nível de pós-
graduação, até o último ano da vigência do PNE, podemos analisar, num primeiro momento, duas
contradições. Em primeiro lugar, a estratégia prevê o dimensionamento da demanda por formação
continuada, em regime de colaboração (federal, estadual e municipal), para posterior fomento da
oferta por parte das instituições públicas de educação superior (PNE, 2014, ESTRATÉGIA 16.1),
e aponta quem fará a formação, mas nada é dito sobre as condições de expansão, principalmente se
pensarmos em pós-graduação, especificamente a stricto sensu. Os estudos de Curado Silva (2008)
e Barretos (2012) apontam a preocupação para alcançar a meta, considerando que apenas 1,3%
dos professores da educação básica têm formação stricto sensu, e 27 % possuem cursos lato sensu.
Há duas grandes questões: a formação aligeirada lato sensu e o investimento nos mestrados
profissionais que dicotomizam a formação intelectual do praticum e centram suas atividades de
formação na própria prática, delimitando-a a ações pedagógicas centradas no cotidiano (CURADO
SILVA, 2008).

Em segundo lugar, qual será a lógica da formação? A necessidade e a vontade do
aprimoramento profissional (formação continuada na perspectiva do desenvolvimento
profissional) exposto nas metas não redundam em proporcional ascensão ou melhoria na carreira
docente. Na maior parte das iniciativas, ainda prevalece a lógica de treinamento em serviço, para
mitigação de problemas emergenciais, com base no neotecnicismo da epistemologia da prática.
Parece que o plano retoma a lógica de valorização dos “saberes da experiência” em detrimento de
conhecimentos da área de atuação profissional. Do nosso ponto de vista, esse incentivo quase que
exclusivo à formação que se calca na prática ou a partir da prática arrisca reduzir quase tudo à
técnica, potencialmente representando um esvaziamento significativo nos conteúdos formativos dos
futuros docentes e a negação ao acesso de muitos dos conhecimentos acumulados pela humanidade,
ao longo dos anos. Essa lógica, pelo que temos analisado e de modo nada inovador, impregna boa
parte das propostas/programas de formação que vêm sendo empreendidas(os) e se expressa
claramente, ao longo do PNE, em diversas metas e estratégias (CURADO SILVA, 2008, 2011).

A meta 17 dispõe sobre a valorização do profissional do magistério público da educação
básica com a equiparação do rendimento médio ao dos profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE. Quando comparamos a hora trabalhada, o
professor ganha em média R$ 18, e o profissional da educação superior, R$ 29. Assim, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012), o salário do professor
teria que subir 48% para alcançar a meta do plano. Devemos lembrar que esse objetivo já foi



estabelecido pelo piso salarial nacional, e a implantação gradual de plano de carreira para o
magistério, em todos os níveis, está prevista na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, ou seja,
coincidentemente, há seis anos, não se realizou, e novamente é adiada pelos formuladores da
política.

Além disso, entendemos que a referência aos salários dos demais profissionais é frágil, em
um contexto de crise mundial em que os salários gerais sofrem achatamento, e que o trabalhador
vive momentos de flexibilidade dos seus direitos. Nesse sentido, seria mais importante no
processo de valorização pelo aspecto econômico retomar a reivindicação histórica do piso de
cinco salários-mínimos, que motiva a luta da categoria há duas décadas. Os salários dos
profissionais da Educação, de todos os níveis, não têm conseguido acompanhar a evolução
inflacionária da última década, resultando em empobrecimento e desvalorização profissional.

Diretrizes perversas da política econômica e educacional têm vinculado as políticas
salariais com o cumprimento de metas, de melhoria nos resultados no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), “de modo a valorizar o mérito do corpo docente, direção e
comunidade escolar” (PNE, 2014, ESTRATÉGIA 7.36). Elementos como mensuração da
meritocracia, bônus por desempenho na aprovação e resultados dos alunos aumentam a
competição, insegurança e uma lógica mercantilista sobre a carreira docente, falseando um tipo de
valorização do professor, porque, para ela haver de fato, necessita-se articular salário, carreira, a
condições de trabalho, no caso do professor, a sobrecarga no exercício da função docente
(ampliação do tempo dedicado ao trabalho e funções além de suas atribuições) e a valorização
social que passa pelo papel do conhecimento no trabalho docente e consequentemente pelo atual
esvaziamento na pedagogia do acolhimento (LIBANÊO, 2011).

É na meta 18 (PNE, 2014) que o plano discorrerá da carreira magisterial tanto da educação
básica quanto da superior. Um dos problemas dessa meta é a falta de indicadores, pois

usam-se os dados da pesquisa do IBGE chamada Perfil dos Municípios Brasileiros. Nessa pesquisa, os gestores
municipais respondem a um questionário, destacando aspectos relevantes da gestão e da estrutura dos municípios. Ela
possui um capítulo especial sobre Educação. O cálculo do indicador foi feito através da resposta à pergunta sobre a
existência de ações de regulamentação e de valorização da carreira do magistério. Só há dados para municípios. Em
2012, a pesquisa não incluiu um capítulo específico para Educação. (OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO, 2014).

Portanto não se sabe ao certo quais entes federados possuem plano de carreira e que
situações enquadram a implantação dos planos de carreira pelos municípios e estados, embora,
com a criação da lei do piso, tenha havido um aumento na elaboração dos planos de carreira,
torna-se ainda necessário ampliar muito a quantidade de documentos e melhorá-los em relação à
qualidade das propostas.

No texto legal, garante-se a incorporação, nos planos de carreira, de licenças remuneradas
e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu
(PNE, 2014 – ESTRATÉGIA 18.4). Entretanto, como os meios para que esses objetivos sejam
concretizados não estão explicitados, abre-se a possibilidade de, ao serem implementadas,
contraditoriamente, voltam-se contra as mesmas reivindicações históricas, aprofundando a dita
meritocracia e a remuneração por desempenho, relacionadas às avaliações em larga escala ou
mesmo as avaliações/exames do professor da educação básica como forma de controle e muito
aquém de uma avaliação formativa.

Em termos de carreira do magistério, chamamos a atenção para a necessidade da dedicação
exclusiva e uma carreira em tempo integral, com uma objetiva previsão de valorização salarial,



para os professores, nessas condições, e uma carreira que contemple o ciclo de desenvolvimento
profissional em condições ao professor de planejar seu futuro com mais segurança e de modo que
possa buscar cada vez mais aperfeiçoamento, permitindo-o progredir na carreira sem
necessariamente envelhecer, para alcançar o topo profissional.

Algumas considerações
Enfim há que se reconhecerem os avanços significativos, dos elementos no PNE (2014-

2014), de valorização e formação profissional vinculados a carreira, remuneração e condições de
trabalho, definindo as estratégias para a formação inicial e continuada e a valorização efetiva de
todos os profissionais. Ao apresentar as categorias prescritas – nos metais legais do PNE – e as
contradições, vislumbra-se a possibilidade da concretização das indicações legais numa
perspectiva de uma qualidade socialmente referenciada, entretanto dependerá da capacidade de
organização e de luta dos setores organizados da sociedade e dos educadores para influenciar a
implementação de políticas públicas, nessa perspectiva.

As contradições apresentadas se mantêm e são decorrentes da historicidade material nas
atuais relações de produção, portanto são disputas hegemônicas que, inclusive, desvinculam
formação, valorização, condição de trabalho e carreira. A análise na perspectiva dialética da
realidade, nesse caso específico, formação e valorização, pode nos possibilitar compreender a
formação docente ao revelar o esvaziamento do trabalho docente de seu estatuto epistemológico de
ciência. Tal movimento descaracteriza o profissional da Educação como intelectual. Nesse sentido,
resgatar o par dialético valorização e formação é retomar a centralidade do trabalho docente em
suas multideterminações, especificamente na materialidade de sua realização, reafirmando o
caráter ontológico na práxis da unidade teoria e prática, portanto trabalho intelectual e manual de
produzir e ensinar conhecimentos.
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES: NOVOS PROGRAMAS, VELHOS

MODELOS
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O cenário educacional tem provocado ampla discussão a respeito da formação do
professor, demandando novo posicionamento em sua prática docente e fazendo com que reflita suas
opções teóricas, avalie sua prática e busque novas propostas a sua ação. Espera-se que ele tenha
consciência crítica do processo pedagógico de forma ampla e abrangente, estabelecendo uma
relação dialógica e coletiva com seus colegas, como sugere Nóvoa (1992).

A preocupação com a formação docente, inicial ou continuada não é algo novo. Ao longo
dos anos, muitos esforços vêm sendo feitos pelos sistemas de ensino com o intuito de valorizar o
aperfeiçoamento profissional e continuado dos professores, conforme prevê a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996 em seu art. 67, inciso II, e art.
80:

Art. 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos
termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [...] II - Aperfeiçoamento profissional continuado,
inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; [...] Art. 80 - O Poder Público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidade de ensino, e de
educação continuada. (BRASIL, 1996).

Assim, destaca-se oficialmente a importância de processos que venham a garantir uma
formação continuada aos professores. Entretanto como garantir essa formação contínua aos
professores de modo que se trabalhe a partir de situações problemáticas e não apenas nos
problemas gerais? Essa é uma das questões que têm nos preocupado, considerando os resultados
de pesquisas sobre as políticas de formação continuada, no Brasil, nos últimos anos.

Formação continuada ou formação em serviço?
Os estudos de Marin (1995) indicam que, nos anos 1990, a formação continuada, um termo

recente à época, era uma nova perspectiva de formação percebida como muito ampla e promissora,
perpassando os debates sobre a profissionalização docente. Segundo a autora, não se pode
entender formação continuada apenas como um reparo para uma inadequada preparação. A
formação continuada assumiu diferentes conceitos e nomenclaturas ao longo dos anos, conforme se
constata nos estudos de Marin (1995) e Candau (1996).

Marin (1995) explicita que, nos anos 1980, a concepção tradicional de formação
continuada se fez muito presente, qualificando as ações de órgãos públicos e privados e



abrangendo profissionais de várias áreas, inclusive da Educação. O termo “reciclagem” foi muito
utilizado. Entretanto há uma crítica a essa nomenclatura, pois caracteriza “[...] processos de
modificação de objetos e matérias [...] ou até mesmo o lixo que seja processado para ter nova
função com adubo” (MARIN, 1995, p. 14). A autora assinala ainda que o termo, na perspectiva dos
profissionais da Educação, jamais poderá ser utilizado para pessoas, sobretudo profissionais, que
não podem e não devem ser considerados como tábua rasa dos seus saberes.

Candau (1996) traz o termo “reciclagem” como a atividade profissional na qual o professor
põe em prática alguma ação específica, como fazer cursos de aperfeiçoamento, especialização e
pós-graduação, com outras possibilidades de reciclagem, como cursos promovidos pelas
secretarias de Educação, congressos, encontros voltados ao seu desenvolvimento profissional. A
autora menciona, também, os espaços tidos tradicionalmente como lócus de produção de
conhecimento, onde circulam as informações mais recentes, de novas tendências e buscas nas
diferentes áreas do conhecimento.

Para Marin (1995), outra palavra utilizada foi “treinamento”, que significa tornar destro,
apto, capaz de determinada tarefa. Para a autora, tal termo “[...] é inadequado à natureza humana,
uma vez que educar não significa mudar comportamentos e, sim, a construção de conhecimentos”
(MARIN, 1995, p. 15). Ela avalia ainda que as opções por essa palavra e sua concepção no meio
educacional trouxeram cursos rápidos e contextos desconexos, pois eram reduzidos a palestras e
encontros ocasionais. Imbernón (2010) questiona o papel centralizador atrelado a esse termo ao
discorrer que:

[...] neste modelo, o formador ou o administrador na ocasião é quem seleciona as atividades formadoras, supostas como
as que deverão ajudar os professores a alcançar os resultados esperados. No entanto, há muitos anos sabe-se que isso é
algo que não funciona completamente ou, ao menos, não na maioria dos países. Se o processo de cursos implica algum
retorno da prática docente, uma vez que se volta à sala de aula e, posteriormente, se realiza um acompanhamento dos
professores, é possível que tal modelo funcione melhor. Mas, se uma vez realizado o curso, confia-se e deixa-se o
professor fazer o esforço de contextualizar o que recebeu, embora seja de forma magistral por parte de um bom
especialista, a transferência para a prática é mais que discutível. Essa é uma tarefa demasiado grande e muitas vezes
impossível na realidade da prática de ensino. (IMBERNÓN, 2010, p. 20).

Pensar que essas propostas perduram até hoje e, na maioria das vezes, estão “maquiadas”
nos conceitos teóricos sobre formação continuada, remete-nos à preocupação de que muito se
avançou em termos de pesquisas teóricas, entretanto ainda permanecem os problemas de duas
décadas atrás, ao pensarmos nos moldes em que estão organizados os cursos de formação
continuada de professores.

Outros termos muito utilizados e atrelados à concepção tradicional de formação continuada
referem-se a “aperfeiçoamento” e “capacitação”. Para Marin (1995), não é possível entender a
formação continuada como aperfeiçoamento, pois “[...] a busca da perfeição para homens é algo
inatingível [...], por conseguinte, na profissão, os seres humanos também não são passiveis de
atingir a perfeição” (MARIN, 1995, p. 16). O mesmo ocorre com o termo “capacitação”, que é
visto pela autora como o ato de tornar capaz e habilitado, no sentido de que o educador
desempenha sua profissão de maneira que dê resultados.

Contrariamente a essas concepções tradicionais de formação continuada identificadas por
Marin (1995) e Candau (1996), reflexões e pesquisas vêm sendo conduzidas, reunindo outros
elementos em relação a novos rumos de construção do processo. Com relação a essa nova visão de
formação continuada, Nóvoa (1991, p. 30) já destacava que:



[...] a formação continuada deve estar articulada como 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 acadêmicos.

Outras nomenclaturas foram surgindo, veiculando diferentes conceitos e novas perspectivas
para se pensar a formação continuada. Embora haja muita semelhança entre “educação
permanente”, “formação continuada” e “educação continuada”, há algumas diferenças a serem
observadas. Marin (1995) assinala que o termo “educação permanente” é a educação como
processo prolongado pela vida toda, em contínuo processo. Os termos “formação continuada” e
“educação continuada” consistem no conceito de que a Educação auxilia os profissionais a
participarem ativamente do mundo que os cerca, desenvolvendo suas experiências (MARIN, 1995,
p. 18). Isso evidencia que a formação continuada não pode se limitar a palestras ou a amontoados
de cursos. Com relação às novas perspectivas de formação continuada, Candau (1996) enfatiza três
teses que resumem os eixos essenciais para uma investigação.

A primeira tese refere-se à desarticulação do lócus da formação continuada de professores
da universidade para a própria escola. Somente assim, a escola passará a ser vista como o lócus
da formação continuada, superando o modelo clássico e construindo uma nova expectativa na área.
A segunda enfatiza que toda a ação voltada para a formação continuada tem que focalizar o saber
docente, pois deve estar alicerçada no seu dia a dia e no conhecimento do seu meio, unindo, assim,
a sua vivência individual e coletiva sob a forma de hábitos e habilidades. A terceira aponta para a
necessidade de diversificar as etapas de desenvolvimento profissional, levando em conta que as
necessidades, os problemas, as buscas e as indagações dos professores não são as mesmas nos
diferentes momentos de sua prática profissional.

É importante considerar o caráter contínuo da formação docente como um processo
reflexivo sobre o saber docente, de construção desse saber. Para Marin (1995) e Candau (1996),
faz-se necessário compreender que a formação continuada não se deve constituir em ações com a
intenção de dar receitas prontas aos professores, mas, sim, em ampliar a discussão de fundamentos
e estratégias para a organização do trabalho pedagógico e pensar as práticas no contexto escolar
de forma coletiva, interdisciplinar e contextualizada.

Assim, a formação continuada deve ser compreendida como a formação que ocorre no
contexto escolar, num espaço e tempo específicos, sempre com a participação do professor que é o
sujeito de seu próprio projeto formativo, deixando para trás a concepção de “treinamento”.

Gama e Terrazzan (2007) ponderam que as discussões sobre a formação continuada de
professores têm direcionado seu foco tanto com relação às mudanças nos cursos de formação
inicial, quanto à busca de uma aproximação entre formação teórica e formação prática,
oportunizando aos professores em exercício a continuidade de sua formação vinculada aos espaços
de trabalho.

Segundo as autoras, foi a partir dos anos 1990 que a formação continuada teve suas ações
estimuladas no Brasil, por meio de diversas propostas para os professores em serviço, em
diferentes instâncias dos sistemas públicos. A partir da LDBN nº 9394/96, começou a ser
estabelecido um quadro legal relativo à formação continuada dos professores. As autoras lembram
o artigo 61 da lei, segundo o qual a formação dos profissionais tem como finalidade:

[...] atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidade de ensino e ter como fundamento [...] a associação entre
teorias e práticas, mediante a capacitação em serviço, enquanto o artigo 67 expõe a formação continuada como parte
básica das ações de valorização dos profissionais da educação atribuindo aos sistemas de ensino a obrigação de
assegurar [...] aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado para esse fim. (GAMA;



TERRAZZAN, 2007, p. 5).

No entanto concordamos com as autoras ao alertarem que a formação continuada não deve
ser efetivada somente a partir de exigências legais, tampouco pela necessidade de progressão
profissional ou por interesses definidos “de cima para baixo”. É necessário emergir do desejo dos
professores e profissionais da escola como momentos significativos para a formação da identidade
profissional. Conforme Fusari (1992), não se deve pensar a função docente como “dom” ou neutra,
mas construída e inserida num tempo e espaço, modificando-se nos diferentes momentos e
comprometida com uma camada ou outra da população.

Prada, Freitas e Freitas (2010) enfatizam que o fazer docente deve ter como objetivo a
compreensão da realidade imediata, fazendo com que o seu contexto escolar seja referência para a
percepção de outras realidades, pois, somente desse modo, poderá atingir uma leitura de mundo
sistematizada e construída por culturas diversas e distintas.

Isso nos leva a pensar que a prática docente é uma elaboração histórica continuada, sempre
em processo, no qual o educador vai revendo, no seu dia a dia, suas ações de acordo com as
exigências do momento, desmistificando a ideia cristalizada de que a função do educador é inata,
fechada e acabada.

Conforme Alarcão (1988), a formação em serviço se diferencia da formação continuada
por ocorrer de forma contínua, no dia a dia da escola, surgindo das próprias situações do cotidiano
do trabalho docente de que são levantadas, sistematizadas e planejadas pelo coletivo da instituição
escolar. A autora assinala ainda que a iniciativa da formação em serviço pode ser tanto individual
quanto coletiva, mas ambos os tipos compartilham o fato de que a formação deve ser adotada por
uma pessoa ou um grupo em que os participantes arcam com as despesas e as responsabilidades
por sua formação.

Para Monteiro e Giovanni (1998, p. 130), “[...] o mais importante é levar o corpo docente
das escolas à capacidade de agir e pensar num processo contínuo de reflexão da própria prática
docente, como fator determinante para uma ação pedagógica mais consciente, crítica, competente e
transformadora”.

Na formação em serviço, é necessário que os educadores investiguem informações e
reflitam sobre a sua prática sob uma perspectiva transformadora, buscando renovar o seu saber
fazer educativo. Assim entendida, essa formação torna-se indispensável no meio político, cultural
e acadêmico da instituição escolar, pois precisa ser realizada pelo e a partir do coletivo da escola,
visando a sua transformação.

Para que a escola seja um espaço de formação voltado para a mudança, é essencial que
haja alteração nos modos de reflexão e também nas práticas sob uma perspectiva de cooperação e
apoio de seus constituintes (coordenação, direção e todo o conjunto).

Giovanni (2003) alerta-nos acerca das condições que precisam ser dadas ao professor para
que, de fato, a formação em serviço funcione e proporcione as alterações em sua prática. É
necessário ter, em conta, os conhecimentos derivados da experiência docente para compará-los
com os conhecimentos científicos, no processo de formação. É preciso ser um processo que ocorre
na própria instituição escolar como forma de valorização dos participantes e de construção de
autonomia coletiva. É essencial compreender que a formação continuada é dever do Estado para
com os trabalhadores da Educação, um direito exigido e assumido, que pode ser solicitado, entre
outras formas, mediante propostas gestadas pelos próprios docentes, buscando garantir condições
necessárias para sua execução.



Também é necessário que essa formação seja organizada de tal forma que se constitua num
eixo de transformação do cotidiano escolar, contribuindo para o desenvolvimento profissional
docente e, por conseguinte, para a construção de formas de aprendizagens que atendam às
necessidades educacionais do presente e do futuro da sociedade. Ressalta ainda que precisa ser,
em si mesma, uma forma de construção de concepções e práticas, tanto da formação continuada dos
profissionais de Educação, como do exercício da docência nos processos de aprendizagens dos
alunos.

Necessidades para se avançar: os laboratórios de pesquisa na
relação universidade e escola

Ao revisitarmos os estudos sobre formação continuada de professores no Brasil,
verificamos que os “modelos” de formação continuada estabelecidos pelas políticas educacionais
de formação de professores desde os anos 1990 não atendem a muitas das condições apontadas por
Giovanni (2003), explicitadas anteriormente.

Segundo Saviani (2008), os anos 1990 marcaram a contradição da centralidade do
conteúdo na escola, por competências e habilidades. Tal situação levou a luta dos debates
anteriores em prol da socialização dos conhecimentos histórica e socialmente construídos pela
humanidade a centralizar o foco no professor e em suas práticas da sala de aula, baseadas na
qualidade, nos conteúdos e na instrução. Assim, a formação dos professores tornou-se motivo de
criação estratégica de políticas públicas para a Educação, sendo alvo fácil para as políticas
neoliberais.

No ano de 2005, foi instituída a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da
Educação Básica no governo de Luís Inácio Lula da Silva, com a finalidade anunciada de elevar a
qualidade de ensino, por meio da melhoria da aprendizagem dos estudantes, em articulação com
órgãos gestores, escola e universidades públicas (SOUZA, 2011).

Para Alferes (2009), esse processo histórico evidencia que a concepção e as finalidades da
formação continuada de professores no Brasil foram mudando ao longo do tempo, de forma
bastante ligada ao contexto econômico, político e social do País. Isso comprova que a
aprendizagem continuada é importante para o desenvolvimento profissional docente e da sociedade
como um todo, e que a preocupação com a formação continuada de professores não é recente.
Várias iniciativas abrangentes têm sido implementadas nas últimas décadas, atingindo o País como
um todo por meio de propostas implementadas pelo MEC, nos últimos anos, como o Programa de
Formação de Professores Alfabetizadores (ProFA), Parâmetros em Ação, com programas de
educação a distância como TV Escola, Formação pela Escola, Mídia na Educação e Universidade
Aberta do Brasil (UAB).

A autora elenca diversas razões que motivaram a criação de programas de formação
continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente de programas
governamentais. Entre elas:

a) o nível de desempenho dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que tem sido detectado pelos sistemas
nacionais de avaliação e b) a crença de que a formação continuada pode contribuir para solucionar ou amenizar
problemas relacionados ao baixo desempenho dos alunos é a baixa qualidade da educação. (ALFERES, 2009, p. 14).



Verificamos, no entanto, que o compromisso da formação continuada não está centrado no
professor, mas na solução dos problemas de baixo desempenho dos alunos, considerando a
necessidade de se alcançarem bons resultados nas avaliações, para elevação do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Contudo Imbernón (2010, p. 42) nos alerta que faz-
se necessário repensar a formação continuada de professores como espaço de reflexão,
problematização, participação e conhecimento que parte de necessidades do coletivo a fim de
“[...] estabelecer um novo processo formador que possibilite o estudo da vida na sala de aula e nas
instituições educacionais, os projetos de mudança e o trabalho colaborativo”.

No contexto de Corumbá-MS, os resultados das pesquisas de Tiaen (2013) e Figueiredo
(2014) evidenciaram que tanto as formações em serviço, na escola, quanto as pautadas em
programas nacionais de formação precisam ser repensadas. Conforme levantamento por Tiaen
(2013), na rede municipal, os cursos estão organizados em quatro polos que consistem no
agrupamento dos professores de várias escolas numa mesma escola, de acordo com a localização
geográfica. Nesses polos, são realizados os encontros com os professores dentro de seu período
de aula, com um calendário definido pela Secretaria Municipal de Educação de Corumbá-MS, no
início do ano letivo. Tais encontros ocorrem em dois momentos: primeiramente, são apresentados
os informes gerais a todos os professores e, em seguida, os professores são agrupados por área
para discutirem as práticas pedagógicas. Embora seja denominada como “formação em serviço
centrado na escola”, a maneira como estão organizados esses cursos diferem do conceito de
“formação em serviço” tal como preconizam Alarcão (1998) e Giovanni (2003). Talvez isso
ocorra, porque, ainda, a ênfase centra-se em:

[...] políticas e formadores que praticam com afinco e entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, com
predomínio de uma teoria descontextualizada, válida para todos sem diferenciação, distante dos problemas práticos e reais
e fundamentada em um educador ideal que não existe. (IMBERNÓN, 2010, p. 39).

Diante dessa realidade, é importante buscarmos caminhos para que possamos avançar a fim
de romper a visão esvaziada de formação continuada presente nos “pacotes” de formação e
compreendê-la pautada no trabalho colaborativo, nas situações problemáticas, numa relação
horizontal do conhecimento, tendo a escola como lócus de formação, assim como proposto por
Imbernón (2010, p. 57):

Realizar uma formação genérica em problemas que tem solução para todos os contextos não repercute na melhoria dos
professores. Na formação, os professores têm situações problemáticas. Para ativar a análise dessas situações
problemáticas, deve-se conectar conhecimentos prévios a novas informações em um processo cíclico de inovação-
formação-prática. [...] A formação sobre situações problemáticas no contexto em que se produzem permite compartilhar
evidências e informação e buscar soluções.

O autor nos alerta para a necessidade de se repensar a formação continuada de professores
como espaço de reflexão, problematização, participação e conhecimento que parte de necessidades
do coletivo a fim de “[...] estabelecer um novo processo formador que possibilite o estudo da vida
na sala de aula e nas instituições educacionais, os projetos de mudança e o trabalho colaborativo”
(IMBERNÓN, 2010, p. 42).

Em entrevista especial ao Portal Anped, acerca do novo Plano Nacional de Educação
(PNE), Saviani (2014, p. 3) apresenta, como um dos pontos que precisam ser sanados referentes às
dimensões articuladas na questão do magistério, “[...] a necessidade de se criar uma rede pública
de formação de professores ancorada nas universidades públicas. Isso é indispensável para



corrigir uma grande distorção do processo de formação docente no Brasil”.
No âmbito da formação continuada, algumas universidades públicas contribuem na

elaboração dos materiais pedagógicos, entretanto, conforme já salientado, os programas tais como
o Pró-Letramento apresentam vários problemas. Por um lado, esses cursos cumprem a sua função
técnica, porque os professores aprendem alguma coisa sobre a alfabetização, sobre determinados
conteúdos ou ampliaram sua visão quanto a determinados assuntos. Por outro lado, sob o ponto de
vista dos saberes culturais, em que esses cursos têm colaborado para que elas ultrapassem suas
desvantagens culturais? Será que os cursos têm contribuído para a reestruturação do habitus quanto
ao estudo e às ações docentes?

Na forma como estão organizados, os cursos não têm cumprido esse segundo papel mais
reestruturador das atividades docentes que as professoras desempenham. O habitus é constituído
por “disposições duradouras”, que são da própria história de vida e das práticas sociais das
professoras, práticas próprias da origem social à qual pertencem e que foram constituindo sua
identidade, bem como suas ações, podendo-se alterar, ou não, conforme a situação vivenciada.
Essas disposições orientam as atitudes, as opções, enfim as ações do sujeito em seu agir cotidiano,
que está em constante reformulação, pois o habitus:

[...] funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações e torna possível a realização
de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas, que permitem resolver os
problemas da mesma forma, e às correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses
resultados. (BOURDIEU, 2003, p. 57).

Dessa maneira, assistimos a um empobrecimento dos cursos de formação continuada por
não se considerar a realidade de cada escola ao se proporem encontros em polos e,
principalmente, por conta da racionalidade técnica, pois temos um formato que ignora o perfil, as
necessidades formativas e culturais dos professores, impondo a eles uma metodologia basicamente
com a mesma estrutura: explanação, os professores ouvem, fazem as leituras e vão aplicar o que
aprenderam em sala de aula.

A lógica que permeia esses cursos pode ser considerada, tal como a visão de escola por
Bourdieu (2002), como mais um dos fatores eficazes na conservação social. Segundo o autor,

é provável por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade
social, segundo a ideologia da “escola libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores
mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a
herança cultural e o dom social tratado como dom natural. (BOURDIEU, 2002, p. 41, grifo do autor).

Tudo indica que esses cursos, da maneira como funcionam, constituem-se mais em um fator
de manutenção que de transformação, contribuindo para que tudo permaneça como está. Os cursos
têm a intenção declarada de trazer mudanças, sejam de concepção, sejam de comportamento das
professoras, mas ocorre o inverso devido à própria forma como funcionam.

Ao ignorar a realidade dos professores e dos espaços em que atuam, os cursos reiteram
procedimentos pedagógicos que legitimam essas desigualdades, aceitando essas condições como
naturais. Tal situação suscitou o seguinte questionamento: será que não falta, nesses cursos,
justamente o exercício de um processo de reflexão, de indagação dos professores acerca de suas
próprias condições de formação e de trabalho?

É evidente que os professores precisam conhecer as teorias e os procedimentos didáticos,
no entanto o exercício de reflexão, de indagação a respeito das condições e do processo do



trabalho docente não está posto. Eles continuam a não aprender especificamente aquilo que lhes
pode favorecer o entendimento crítico das situações, dos acontecimentos educacionais e sociais,
ou seja, aprender a interrogar o real, a realidade em que atuam, e obter um tipo de informação em
fontes confiáveis que lhes permita relacionar posicionamentos éticos, morais, ou seja,
sensibilização política com a atuação, de fato.

Para Imbernón (2010), muitos cursos de formação são programados e ministrados com
pouca inovação devido ao predomínio de uma formação de caráter transmissor, com uma teoria
passada de forma descontextualizada, distante das situações problemáticas dos professores e de
seu contexto, com base em um “professor ideal”, com um “problema comum”. Para o autor, a
formação dos professores não deveria realizar a tarefa tradicional de transmitir “conhecimento
objetivo”, mas dar importância ao “conhecimento subjetivo”, ou seja, às atitudes, favorecendo,
sobretudo, o desenvolvimento da autoestima docente, individual e coletiva.

Outro aspecto a se ressaltar é que os cursos de formação continuada, no formato como
estão organizados, não se constituem na oportunidade de fazer o professor relacionar as esferas
política e pedagógica, suscitando outra questão: será que não é essa articulação que está faltando
nos cursos de formação continuada? Tudo faz crer que sim, pois, conforme já salientado por
Giovanni (2003), sem algumas condições essenciais, não há como se concretizar o potencial
educativo e transformador nas ações de formação continuada.

Acreditamos que um dos caminhos possíveis é o compromisso de cada escola na formação
continuada, em serviço, e a universidade pode contribuir ao buscar, primeiramente junto à escola,
quais as necessidades formativas dos professores. Os grupos e laboratórios de pesquisa presentes
nas universidades podem ser um dos espaços para esse diálogo.

A experiência realizada no âmbito do Laboratório de estudos e pesquisas sobre formação e
práticas docentes (LaForPrat) do campus do Pantanal (CPAN) da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) vem apontando essa possibilidade de diálogo entre universidade e escola.
Com abordagem multidisciplinar, em diversas áreas de conhecimento, envolvendo professores de
Pedagogia, Educação Física, Letras e Matemática do CPAN e professores da rede municipal,
alguns egressos do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação do
CPAN/UFMS, o foco de investigação centra-se na formação e práticas de docentes da educação
básica em diferentes contextos escolares e de fronteira - realidade peculiar das cidades de
Corumbá e Ladário (Brasil/Bolívia).

O LaForPrat tem realizado pesquisas, estudos e discussões em torno da formação
continuada de professores, aproximando-se de escolas que manifestaram abertura ao diálogo
acerca das necessidades formativas e situações problemáticas vivenciadas. E, a partir desse
mapeamento, são apresentadas propostas de ações de formação na escola. Esse é um dos caminhos
que visualizamos para romper com a formação verticalizada de formação, pois

[...] não podemos separar a formação do contexto de trabalho, porque nos enganaríamos em nosso discurso. Ou seja,
tudo o que se explica não serve para todos nem se aplica a todos os lugares. O contexto condicionará as práticas
formadoras, bem como sua repercussão nos professores, e, sem dúvida, na inovação e na mudança. (IMBERNÓN, 2010,
p. 9).

Assim como nos alertam Prada, Freitas e Freitas (2010), precisamos compreender que a formação continuada é um
caminho de diversas possibilidades que permite ao professor desenvolver-se e construir relações que o levam a
compreender seus próprios conhecimentos e os dos outros e associá-los a suas trajetórias de experiências pessoais.

Nessa direção, a formação continuada não pode ser compreendida a partir de exigências



legais ou necessidades de progressão profissional, tampouco por interesses de uma equipe técnica.
Faz-se necessário que aquela seja pautada no dia a dia dos professores e alunos, com momentos
significativos e marcantes, propiciando, assim, oportunidades de aprendizagem, bem como espaços
de constituição de relações entre as pessoas que intervêm nessas aprendizagens.
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MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E OS ELOS
PERDIDOS DA POLÍTICA

José Adelson da Cruz
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE/UFG

Toda pesquisa parte de uma questão que a fundamenta, da qual é, ao mesmo tempo, a
bússola e o fio condutor, a referência e a centralidade para a investigação e o estudo da temática.
Por mais absurda e vaga que possa parecer de início, a nossa é: o que faz governos, empresários,
organizações sociais, educadores e meios de comunicação em geral defenderem a tese de que é
urgente e necessário mobilizar a sociedade civil para participar ativamente da salvação da escola
pública? Trata-se de compreender o “porquê” do pêndulo explicativo que, até os anos 1980,
repousava sobre as relações de classes e consolidação do sujeito político – movimentos sociais –
e deslocou-se, de vez, para a cultura e a sociedade civil, como lócus, por excelência das
inovações e da regulação do social.

É objetivo da pesquisa “Escola, integração social e protagonismo da sociedade civil:
limites e tensões entre público e privado” investigar, na produção acadêmica dos Líderes de
Grupos, cadastrados no Diretório da Plataforma Lattes/CNPq, na área da Educação, como o
público e o privado orienta e institui as relações entre Estado e sociedade civil na educação
pública, por meio das parcerias público-privadas e seus desdobramentos teóricos e práticos na
área de Educação. Tem por base a consulta e a leitura da produção teórica – livros, capítulos e
artigos em periódicos – dos Líderes de Grupos. Trata-se de enfrentar uma problemática tão
importante e atual, como a prestação de serviços e bens oferecidos pela “sociedade civil” à
educação, e identificar como a produção acadêmica percebe ou não os limites e possibilidades de
“republicanizar” a política, a escola e o Estado.

Notam-se, a partir das nossas primeiras sistematização e discussão em grupo, o completo
abandono das teorias dos movimentos sociais e o revigoramento das teorias da sociedade civil,
agora entendida como redes de associações civis de interesses públicos. Por sua vez, a identidade
social e pessoal dos indivíduos passou a ser concebida como resultado da ação de políticas
sociais, constituindo a identidade e o multiculturalismo, como a substância dos novos conflitos
para um conjunto de políticas que “fingem ser sociais quando são apenas funcionalização da
pobreza” (OLIVEIRA, 2000). O fato é que, pelo menos, nesses estudos, o triunfo da sociedade
civil assinala a “morte do sujeito político”. Substancialmente o pacto de reconciliação nacional
transformou a luta contra a miséria e a desigualdade social em um problema de gestão das
políticas públicas. A funcionalização ou instrumentalização da pobreza acabou por transformar
esta em uma questão administrativa. Contraditoriamente, as Manifestações de Junho de 2013
implodiram essas elaborações teórico-práticas. Ou seja, nossa hipótese de trabalho é de que as
manifestações são uma nova insurgência contra as teorias da “virtualidade da sociedade civil” e
da “transição democrática” que veio desmanchar o consenso em torno da paz, oportunidade,
prosperidade e aparente estabilidade econômica e política, sobre o qual se erguera a reconciliação
nacional.



Os protestos no Brasil, em 2013, também conhecidos como Manifestações dos 20
Centavos, Manifestações de Junho ou Jornadas de Junho, foram diferentes e diversificados por
todo o país. Inicialmente surgiram para contestar os aumentos das tarifas de transporte público,
principalmente nas principais capitais, e se espalharam pelas periferias e pequenas cidades.
Tratam-se das maiores mobilizações desde as manifestações pelo impeachment do então
Presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, e chegaram a contar com até 84% de simpatia da
população. O junho brasileiro de 2013 produziu um abalo, mesmo que o fundamental da ordem
política social não fosse abalado. As relações de classe e propriedade não estiveram diretamente
no centro das manifestações, e as regras do jogo político foram visadas de maneira difusa.
Entretanto, em certo momento, os protestos adquiriram tal dimensão e energia que evidenciou-se
estar ocorrendo algo nas entranhas da sociedade, algo que poderia sair do controle, portanto o
“sujeito político” estava na rua.

Mesmo não ficando claro o que estava acontecendo, os protestos se espalharam por mais
de 350 municípios, mobilizando milhões de pessoas, obrigando a revogar-se o aumento do preço
das passagens e ameaçando a realização da Copa das Confederações. Os movimentos de fato
abalaram os governos quando começaram a se espalhar para as vastas periferias metropolitanas1.
Só então emergiram as autoridades, apresentando uma série de medidas a fim de administrar o
conflito social e o desgaste das instituições e do sistema político. Falou-se em pacto nacional, mas
não se avançou em direção à convocação concreta das forças políticas, para se ajustarem os rumos
do governo. Procuraram-se mostrar iniciativas e convocar a população para se solidarizar com o
governo. Nesse momento, veio à tona a incapacidade dos governos de lidar com as ruas.

Entendemos a política como o reino por excelência das coisas humanas, do que há de mais
humano e produtivo de todos na construção e partilha do mundo-comum: como a nossa capacidade
de imaginar, fantasiar e inventar, pela ação, nossa liberdade e nosso destino, mesmo considerando
os constrangimentos de naturezas várias.

A política é assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de subjetivação. A subjetivação política produz um múltiplo que não
era dado na lógica policial. Um múltiplo de sentidos cuja publicização se põe como contraditória com a constituição
policial. Povo é o primeiro desses múltiplos que desunem a “comunidade” dela mesmo, a inscrição primária de um sujeito
e de uma esfera de publicização de sujeito no fundo do qual outros modos de subjetivação propõem a inscrição de outros
‘existentes’, de outros sujeitos do litígio político. (RANCIÈRE, 1996, p. 48).

A política “só existe mediante a efetuação da igualdade de qualquer pessoa com qualquer
pessoa” (RANCIÈRE, 1996, p. 47-71). A política começa quando a ordem “natural” da dominação
e a divisão das parcelas entre as partes da sociedade são interrompidas pelo aparecimento de uma
parte supranumerária que identifica o conjunto dos “sem” parcelas. A igualdade, que é a condição
não política da política, não faz efeito senão pelo jogo dessa parte litigiosa que institui a
comunidade política como comunidade do litígio. A partir dessa primeira publicização, institui-se
a lógica do desentendimento distante tanto da discussão consensual quanto do caos social.

Os “eventos” de junho “são ocorrências que interrompem processos e procedimentos de
rotina, e toda ação qualquer que seja, e todo acidente, necessariamente destroem por completo o
modelo em cuja estrutura a previsão decorre e se evidencia” (ARENDT, 2001, p.115). Depreende-
se desse entendimento a mudança de rumo da nossa pesquisa. Passamos, então, a escutar as ruas,
buscando apreender o que as manifestações publicizavam acerca da tese de que é urgente e
necessário mobilizar a sociedade civil para participar ativamente da salvação da escola pública e
das próprias políticas sociais que acabam por legitimar, não sem algum grau de conflito, os



processos que permitem e conformam esse conjunto de ambiguidades, deslizando para a
ilegalidade e sua adesão à prática do “menor custo”. Isso ocorre, porque as manifestações
colocavam por terra, ao reivindicarem a qualidade dos serviços públicos, a ideia de sociedade
civil virtuosa, bem como trocavam a ideia de gestão pela de política.

Perscrutar os fundamentos políticos, intelectuais e práticos do pacto de reconciliação
nacional e seu desmanche é o nosso próximo passo e objetivo deste capítulo. Esse pacto conseguiu
desmobilizar, durante duas décadas, os movimentos sociais e as organizações políticas, mesmo
integrando-os ao aparato de Estado em nome da aparente realização e conquista das bandeiras
históricas dos mesmos, efetivando-se como regressão do político. A insurgência é sinal de que há
“processos de subjetivação” que as malhas dessas manifestações estão deixando passar, porque as
Jornadas de Junho negam a existência da sociedade como um simples aglomerado de indivíduos
particulares, em atividade e em negociação entre si. Mostraram-se relativamente distantes do
individualismo, padronização e coisificação promovida pela indústria cultural e sem participar
quer das “tradicionais” organizações, quer das “novas formas de política”; voluntariado e
organizações não governamentais protestaram contra a dissociação entre sociedade e sistema
político.

A massa dos manifestantes, segundo as esquerdas, governos e meios de comunicação
social, era de indivíduos “desamparados, desorganizados e sem discurso”. As pesquisas
disponíveis indicam as manifestações tanto como expressão de classe média inconformada com
diferentes aspectos da realidade nacional quanto um reflexo do precariado – trabalhadores, em
geral jovens, que conseguiram emprego com carteira assinada, mas que padecem com baixa
remuneração, alta rotatividade e más condições de trabalho2. Mas, para nós, a questão é que esses
jovens foram capazes de perceber o caráter subalterno e de subcidadania da sua inclusão na
sociedade, no mercado de trabalho, no mercado de consumo, na escola e na vida da metrópole.
Entendemos a subcidadania como meio de organização da sociedade, ao mesmo tempo subversiva
e reacionária, includente e excludente, um projeto de igualdade e manutenção da desigualdade na
sociedade brasileira.

A luta pela moradia e pela escola como substância na construção
social da cidadania

Os moradores das periferias metropolitanas geraram novos tipos de participação pública,
concepções de direito e usos da lei para remediar as iniquidades de suas condições de vida:
mobilização por reconhecimento da moradia; reivindicações de direitos da experiência urbana;
escola; transporte; saúde; lazer; saneamento... Os movimentos sociais estimularam uma nova
participação cívica e uma nova prática de direito por meio da legalização da propriedade urbana e
da provisão de serviços urbanos. “Quando passaram a construir e montar suas casas, as classes
trabalhadoras assumiram as identidades sem precedentes de produtores e consumidores da vida
urbana.” (HOLSTON, 2013, p. 27). Dito de outra forma, os integrantes da classe trabalhadora se
tornaram novos cidadãos não por meio de lutas trabalhistas, mas através da luta pela vida na
cidade. A experiência social de luta nas periferias – em especial a moradia, o transporte, a escola,
a saúde, a segurança, o consumo e saneamento – é o contexto e substância da “cidadania
insurgente”, como assinala Holston (2013).



Foi assim que, a partir dos anos 1970, as associações de vizinhos, comunidades eclesiais
de base ou a sociedade amigos de bairros consolidaram-se como interlocutores frente a políticos e
autoridades, reivindicando o acesso à escola. Os conflitos na esfera da reprodução social do
capitalismo têm a luta pelo acesso à escola como central no conjunto das lutas populares que
pontuam a contradição do processo de urbanização vivido pelos trabalhadores. É importante ainda
dizer que, ao mesmo tempo em que a luta pela escola ganhava corpo e forma na sociedade
brasileira, nos anos 1980, as esferas privada e pública se confundiam nessa prática. Vários tipos
de autoajuda – mutirões, campanha para angariar fundos, organização de creches comunitárias,
escolas conveniadas – possibilitaram o desenvolvimento de uma nova cultura política entre os
participantes, o que contribuiu para reforçar as identidades sociais e, portanto, para o processo
mais geral de conquista dos direitos cíveis, políticos e sociais – a cidadania.

A expansão do acesso à escola, pressionada pelas mobilizações populares face ao
desenvolvimento do modelo urbano-industrial, possibilitou a emergência de uma nova classe
média bem-instruída e empregada – no ensino superior e em diferentes órgãos de governos –,
ganhando força a ideia de “inclusão” pelo acesso à escola. Também emerge, nesse momento, um
dos fundamentos do pacto de conciliação nacional: a ideia de sociedade civil em substituição ao
“sujeito político”. Trata-se da consolidação, regulação e legislação de muitos grupos de interesse,
denominados de organizações da sociedade civil de interesse público, que têm obtido enormes
vantagens, drenando, do alto do sistema educacional e da saúde, grandes somas de recursos que
supostamente deveriam beneficiar as unidades escolares. Os exemplos das ONGs, dos lobbies das
editoras de livros didáticos, das tecnologias de informação, transporte escolar, contrato de
terceirização de serviços, uma infinidade de convênios e parcerias e dos fornecedores de merenda
escolar ilustram, com eloquência, esse fato, atualmente chamado de parceria entre público e
privado.

A defesa da virtuosidade da sociedade civil avançou sobre um solo de palavras instáveis e
imprecisas, e seus sentidos dependem das ideologias, dos sistemas de significações e dos
interesses em disputa, tanto na academia, como no governo, no empresariado e nos meios de
comunicação social. A popularidade da ideia de sociedade civil, de acordo com Keane (2001, p.
49), acelera a acumulação de ambiguidades herdadas, de novas confusões e de simples
contradições: “A crescente discussão acerca da sociedade civil não é imune à confusão e ao
delírio”, mas acompanhada pela perigosa crença na possibilidade de um mundo sem divisões nem
conflito, pela desilusão relativa à política, pela fantasia da abolição das instituições do Estado em
representantes, porta-vozes, delegados e detentores de mandatos da virtuosa sociedade civil. Não
só isso, mas também a linguagem da sociedade civil e o contraste, implícito ou explícito, com as
instituições estatais apareceram numa extraordinária variedade de contextos intelectuais, com uma
variedade de sentidos diferentes e uma multiplicidade de fins; por exemplo, na análise das
controvérsias acerca das relações entre vida privada, religião e política. Nos textos já
pesquisados e sistematizados, há o caráter prescritivo e normativo ao se tratar da relação entre
escola pública e sociedade civil. Predominam os debates nas margens dos problemas: por
exemplo, os debates em torno dos direitos de cidadania, exclusão social e identidade.

Tratam-se de “teorizações” que buscam neutralizar e naturalizar os contextos históricos,
capazes de produzir um jogo de definições ilusórias não mais como instrumentos analíticos, mas
como instrumentos de acusação, ofuscando as raízes históricas de todo um conjunto de categorias,
problemáticas e noções filosóficas, sociológicas, históricas ou políticas. Dessa forma, a linguagem
corrente obscurece diferenças, dilui matrizes e reduz antagonismos, construindo, assim, os canais



por onde passam as concepções neoliberais e seu alojamento em terrenos antes insuspeitos. Esse
processo se materializa no encolhimento do espaço público e alongamento do espaço privado sob
os imperativos da nova forma de acumulação do capital, conhecida como neoliberalismo. Uma das
consequências dessa situação é a transformação de direitos econômicos e sociais em serviços
definidos pela lógica de mercado e a transformação do cidadão em consumidor.

A partir dos anos 1980, ganha corpo e forma outra base fundante do pacto: as “teorias da
transição para a democracia” como a abordagem mais bem-sucedida, com grande repercussão na
vida social hoje. Essas abordagens se constituíram, sem dúvida, em um dos filões mais profícuos
da teoria social contemporânea, nas últimas décadas, tendo reunido, em seu bojo, uma vasta gama
de estudos e diagnósticos cuja qualidade acadêmica, vis-à-vis seus propósitos específicos,
permanece inquestionada. Não obstante, a ampla radiografia organizacional dos processos recentes
de democratização no Brasil, inclusão e gestão orientada por tal abordagem, parece ter
subestimado aspectos importantes de tais movimentos históricos, relegando a um segundo plano de
análise dimensões e sujeitos sociais e políticos, bem como de instituições centrais das
transformações observadas.

O Movimento dos Caras Pintadas, em 1992, e as Manifestações de Junho de 2013
implodiram as teorias da transição, pois estas privilegiam um conceito de democracia centrado
unicamente na vigência de instituições democráticas e confinam o estudo da democratização à
esfera institucional, ignorando o fosso entre a existência formal de instituições e a incorporação da
democracia às práticas cotidianas dos sujeitos políticos. A democracia, nesse caso, foi tomada
como forma e mecanismos legislativos sem se considerarem os processos sociais de transformação
no escopo das lutas e o tecido das relações sociais e da cultura política gestada no próprio
processo. Em outras palavras, não se observaram os padrões concretos de relacionamento entre o
Estado e a sociedade civil; o papel de sujeitos como movimentos sociais e organizações não
governamentais, para a operação de transformações da própria ideia de democracia.

Essa postura não permite entender a democracia como a interligação da livre atuação do
sistema político com normas, valores, crenças e tradições culturais, no interior desse mesmo
sistema político. Esse procedimento constitui o primeiro limite das chamadas teorias da transição
para a democracia: sua incapacidade de internalização ou não pelos sujeitos políticos de uma
normatividade democrática, devido à insuficiente problematização sobre o papel a ser
desempenhado pelas organizações de caráter autoritário, após a completude do processo de
transição. Entretanto tão importante quanto a realização de eleições ou a existência de uma boa
declaração de direitos na Constituição e na legislação educacional é analisar a atitude dos sujeitos
sociais em relação a esses atributos, pois importa perceber que é na renovação dos sujeitos
sociais e das práticas sociais, ou seja, no âmbito societário, que reside a capacidade de
instauração da democracia.

Para Oliveira (1999), a forma de ação do Estado nos últimos anos tem construído uma
subjetividade com tal grau de ênfase no indivíduo, que se cria uma aparente desnecessidade do
público e sua substituição pelas soluções parciais e privadas para os problemas sociais.

Há uma forte ‘privatização’ no sentido arendtiano: os indivíduos são jogados aos seus espaços privados, à solidão, à
insegurança, que decorre exatamente da ‘privatização’ do espaço público e da alteridade. A esfera pública é sempre uma
suspensão do Estado hobbesiano: sua dissolução significa a volta ao conflito primitivo, em que o objetivo é eliminar o
inimigo. Quando se trata do capitalismo contemporâneo, então é o retorno à lei da força bruta. Não pode haver ‘política’,
nem ‘polícia’: há apenas administração. (OLIVEIRA, 1999, p. 29).



Desse ponto de vista, talvez se possam afirmar as tensões que se parecem sentir na
comunidade escolar, entre uma possível experiência de igualdade e de sua reinvenção e a
possibilidade de uma gestão democrática. Assim, apesar de todas as esperanças que foram
depositadas nos mecanismos de participação, talvez seja possível pensar essas inovações como
parte de um manto nebuloso de normalidade que encobre condições miseráveis de vida e acaba
por interditar a política e sua reinvenção para as parcelas que aparecem como supérfluas,
descartáveis e condenadas ao isolamento e à desolação proveniente de seu encapsulamento.

Um movimento sem líderes: quem eram os manifestantes e qual era
o protesto?

As Manifestações de Junho configuraram-se como potencial social inovador e denunciaram
a contradição entre democracia e vida societária, ou seja, o fosso entre sistema político e
sociedade. Dito de outra forma, as jornadas de lutas foram uma insurgência contra a ideia de
sociedade civil “virtuosa” e as abordagens das teorias de transição democrática que formataram o
consenso em torno da paz, oportunidade, prosperidade e aparente estabilidade econômica e
política, sobre o qual se erguera a reconciliação nacional, desde meados dos anos 1980. A
originalidade das manifestações consistiu em publicizar a dissociação entre sistema político e
sociedade, tendo aquele parado de dialogar e virado as costas para este. As instituições políticas
isolaram-se e perderam a capacidade de recriar a representação política. Não consideram que o
Brasil passou por mudanças significativas em sua composição social, economia, demografia e
estrutura de classes e passou a produzir inúmeros problemas sem nenhuma solução.

A metamorfose pela qual passou a estrutura social brasileira necessita de interpretações
mais profundas e abrangentes que possam ir além da abordagem rudimentar e tendenciosa a
respeito da existência de uma nova classe média, a classe média brasileira, não a classe
relacionada a programas governamentais, como o Bolsa Família, mas uma classe média dos novos
serviços, das novas ocupações, que é muito diferente das classes médias tradicionais tal como
havíamos conhecido. Trata-se de uma classe média de um novo tipo e sem perspectiva quanto ao
seu projeto de vida – o consumo ostensivo. Além do mais, os setores baixos dessa classe estão
cultivando um ressentimento muito grande que se manifestou na raiva com que essas manifestações
se deram e polarizou-se na última campanha eleitoral entre militantes e simpatizantes dos partidos
PT e PSDB.

Nos fundamentos econômicos, podemos estabelecer conexões entre as demandas
apresentadas pelas manifestações e os rumos do desenvolvimento do País que remetem à
desigualdade, a qual contrasta fortemente com as expectativas geradas pelo pacto constitucional e
pela reconciliação nacional. Segundo Soares (2014):

a) Os grandes eventos esportivos, e um religioso, que dominam o calendário oficial e
dominaram as agendas dos governos, sinalizando prosperidade e abundância, uma vez que bilhões
são investidos em descompasso com demandas por equidade e qualidade de vida;

b) O modelo econômico com o desenvolvimento refém da indústria automobilística, na
contramão do que seria racional para reduzir o caos urbano, que obstrui a mobilidade, afetando os
interesses de todos, em especial dos que dispõem de menos recursos e alternativas;

c) A reputação dos políticos permanece negativa, e o ceticismo popular esvazia a



legitimidade do instituto da representação sem que as lideranças deem mostras de compreender a
magnitude do abismo que se abriu — e aprofunda-se celeremente — entre a institucionalidade
política e a opinião da maioria. As denúncias de corrupção se sucedem, endossando a visão
negativa que, injustamente, mas compreensivelmente, generaliza-se;

d) Para agravamento desse quadro, a corrupção, as operações de compra e venda de apoios políticos, os desvios de
verbas públicas e as condutas pessoais incompatíveis com a esperada dignidade dos cargos políticos cresceram de forma
assustadora, desqualificando a democracia representativa e agravando a crise de confiança na política;

e) Tocqueville nos ensinou que os grupos sociais mais dispostos a agir e reagir não são os
mais pobres e impotentes, mas aqueles que têm o que perder. Isso significa que os avanços sociais
das últimas duas décadas ampliaram a faixa da população potencialmente disposta a resistir ante o
risco de perda. Aqueles que ascenderam não entregarão, sem luta, suas conquistas.

De maneira geral, a não serem os grupos “eletivos” articulados pelas redes sociais, não há
nada que esteja organizando a sociedade, especialmente essa multidão que foi às ruas. Não há
clubes, sindicatos, associações ou partidos. Os partidos, como mediadores entre Estado e
sociedade, vivem inteiramente orientados para sua reprodução política, eleitoral, e não têm
trabalho de consolidação ou de nucleação na sociedade. A própria Igreja Católica, que, antes,
cumpria um papel muito importante nessa organização, hoje tem um papel muito pequeno. A
sociedade está inteiramente isolada da esfera política. São dois mundos que não se comunicam.
Por toda a parte, viam-se faixas com os seguintes dizeres: “Nós não acreditamos na representação
que aí está.” Foi um movimento dirigido também contra essa política. Temos que procurar as
origens desse processo, que mal começou, nessa forma de relação entre Estado e sociedade, entre
política e sociedade.

As manifestações ignoraram parlamentares, sindicatos e partidos políticos, deixando
evidente a quem se dirigia – mesmo sem coordenação ou clareza programática – contra o sistema
político tal qual estruturado no Brasil. Não se dirigiu contra um governo em particular, mas contra
todo o Estado: contra o sistema político, suas instituições, seus procedimentos e sua cultura. As
insurgências foram dispersas e multicêntricas, refratárias e sem lideranças fixas e maior dimensão
organizacional. Não perderam importância por causa disso, mas tiveram maior dificuldade para
ganhar estabilidade e permanecer ativas.

Os manifestantes, ao ocuparem as ruas, palácios, Congresso Nacional, assembleias
legislativas, prefeituras, câmaras e ao desafiarem as normas burocráticas sobre o uso dos espaços
públicos, abrem espaço para outros indivíduos poderem participar do movimento sem aderir a
nenhuma ideologia ou organização, apenas estando lá por suas próprias razões. Haverá sempre
alguns provocadores, animados pelas mais variadas motivações, em um ambiente caracterizado
pela falta de lideranças claramente reconhecidas ou consensuais e pela falta de experiência nessa
modalidade de ação coletiva, o que favorece a ação daqueles dispostos a ações violentas e dos
deslocados. A ocupação desses espaços simboliza o controle de suas próprias vidas. Nessa ação,
os símbolos das lutas sociais são atualizados e reinterpretados, fazendo com que os participantes
das manifestações se tornem assim sujeitos da reposição viva e permanente do que se acredita ser
uma sociedade justa. Os movimentos sociais têm um conjunto de causas estruturais – justiça social
– e motivos individuais – liberdades individuais – para se configurar contra uma ou várias
dimensões da dominação social. O que importa dizer é que os movimentos sociais são a fonte da
mudança social e, portanto, da constituição da sociedade, sendo, portanto, questão fundamental.

Os movimentos sociais, ao ocuparem esses locais, criam um espaço de deliberações



políticas para que assembleias soberanas se realizem e recuperem seus direitos de representação.
Nas manifestações de junho, foi construído um espaço híbrido entre o espaço criado pela ocupação
e as redes sociais. A comunicação é a essência dos movimentos sociais tanto para sua formação,
como para sua relação com a sociedade em geral, para além do controle dos detentores do poder
dos meios de comunicação. As manifestações e as redes sociais da Internet construíram uma
interação, formando comunidades, realizando assembleias e mobilizações instantâneas.

A questão de fundo, quando pensamos as Manifestações de Junho, é a relação entre escola e
espaço público como lugar e modo específico de agir que condense a cidadania e a democracia.
Como assinala Arendt, espaço onde entra em jogo o que aparentemente há de mais trivial – a
sociabilidade cotidiana – mas por um ângulo muito especial, ou seja, uma forma particular social
de sociabilidade com capacidade para relacionar-se com o outro, de maneira inteira e com inteiro
respeito. Nesses termos, a democracia, em sua acepção ampla, deve ser pensada como uma tensão
intrínseca, dialética, entre conteúdos – as demandas cotidianas – e as pautas históricas constituídas
como itens do repertório cultural da sociedade, objetivando uma organização significativa da
experiência social. Ou seja, aponta para um conjunto de práticas que não se encaixa bem na visão
de que a gestão democrática da escola é uma atividade especializada, uma atividade de “peritos”,
de dirigentes, o que faz a ação política deixar de ser um problema de sujeitos políticos
constituídos no processo de produção para se ligar aos campos imprecisos da reprodução e da
vida cotidiana, deslocando os interesses teóricos para a ordem do simbólico e da cultura.

Embora a escola e os movimentos sociais eduquem, o que têm em comum é o sentido
político da educação. Cabe, portanto, ressaltar o caráter educativo exposto nessas manifestações,
assim como constatar os espaços das práticas sociais como lugares adequados ao desenvolvimento
de uma educação crítica e emancipatória, isso é, os movimentos sociais devem ser vistos como
espaços educativos no sentido amplo do termo. Trata-se de um “saber social” ou “um saber
socialmente determinado” nos termos de Cândido Grzybolwki (1986, p. 50), que se aprende e se
ensina nos movimentos sociais; um saber, portanto, em estreita relação com a cultura política.

A sociedade se movimentou com própria pauta, ainda que pouco organizada e pouco
precisa, como talvez seja próprio de movimentos que se alastram como rastilho de pólvora. Mas
deve-se dizer que essa pauta remete substancialmente à vida urbana, ao campo das experiências
compartilhadas e vividas nas grandes metrópoles, problemas para os quais a técnica
governamental usual parece incapaz de prover soluções. Muito mais do que os 20 centavos, são a
organização do espaço, a qualidade dos serviços públicos e a crítica de hierarquias e distinções
sociais que parecem impulsionar os manifestantes. São cidades mercantilizadas que se reproduzem
segundo uma lógica de desigualdades e exclusão, frutos da expansão de um capitalismo
desregulado, descolado das experiências e expectativas da maior parte da população. As
administrações públicas são percebidas como impotentes para ordenar esse processo, quando não
são elas mesmas agentes de sua aceleração.

O ano de 2013 nos mostra uma nova face na construção da consciência social brasileira. Se
a exigência das ruas era garantir a qualidade dos serviços públicos, como transportes, educação,
saúde e segurança, o desafio é dar qualidade ao Estado brasileiro. Esse foi o grito das ruas. O
problema é como isso, de fato, vai-se efetivar. Estamos perante o maior tema político para os
próximos anos, mas sem sujeitos para ação, sem estratégias, nem táticas. Essa tarefa poderia ser
realizada se partidos políticos atuassem em comum acordo com os manifestantes ou colaborassem
para se articular com outras organizações sociais, sindicatos, conselhos e universidades. As
reivindicações são valores progressistas que não pertencem a um único partido, mas são



patrimônio da sociedade e condição de republicanizar o Estado brasileiro.
As reflexões aqui ensaiadas baseiam-se na observação das manifestações de junho de

2013, mas não buscamos descrevê-las nem oferecer provas definitivas dos argumentos expostos.
Já se encontra disponível uma profusão de informações, artigos, livros, reportagens e arquivos de
blogs que podem facilmente serem consultados pela Internet. É cedo demais para construir uma
interpretação sistemática, acadêmica, dessas manifestações. Assim, objetivamos apontar ou sugerir
hipóteses, baseadas na pesquisa, sobre o retorno dos sujeitos políticos, visando a identificar os
novos rumos da mudança social e política em nosso tempo e estimular o debate sobre as
implicações práticas e políticas dessas hipóteses para educação.
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EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E
CULTURAL: CONQUISTAS NO PLANO LEGAL
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Nos debates acadêmicos e políticos atuais, é recorrente a imagem do Brasil como um país
pluriétnico e multicultural, dada a diversidade de etnias e culturas de sua população. A variedade
de tradições, costumes, crenças e línguas que formam o retrato étnico, racial, linguístico e cultural
da sociedade brasileira é, de certo modo, então, reconhecida e celebrada. No entanto as presenças
de povos indígenas e de populações negras, na maioria das vezes, são tornadas invisíveis na
caracterização do perfil populacional e sociopolítico de algumas regiões do País, acarretando a
exclusão desses coletivos sociais de algumas políticas públicas, inclusive as educacionais.

Em relação aos povos indígenas, por exemplo, segundo dados do censo populacional de
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 817.963 pessoas se autodeclararam
indígenas, perfazendo um total de 0,4% da população brasileira, composta de mais de 190 milhões
de habitantes. No universo da população indígena, 61,5% encontram-se na zona rural, e 38,5%, na
zona urbana. A grande diversidade de povos é representada por 305 etnias, falantes de 274 línguas
diferentes, com um contingente de cerca de 17% da população indígena que não fala o Português.
Diante do desconhecimento de muitos sobre a presença contemporânea dos povos indígenas, tais
dados ainda surpreendem.

De um modo geral, os dados do censo demográfico indicam que a população indígena
“desaldeiada” possui mais acesso a políticas educacionais, uma vez que, por exemplo, entre os
indígenas de mais de 10 anos de idade não alfabetizados, a maioria se encontra dentro das terras
indígenas (107.916 vivendo nas aldeias contra 44.452 indígenas situados fora de seus territórios).
Tal situação evidencia a premência das demandas por escolarização nas próprias comunidades,
justificando a reivindicação crescente dos povos indígenas por maior atendimento educacional.
Com diferentes histórias de contato e de territorialidade, forçando deslocamentos de povos e a
saída de muitas pessoas indígenas de seus territórios – o que faz com que 42,3% da população
viva fora das terras indígenas –, os povos indígenas brasileiros apresentam situações e
necessidades educacionais diversificadas.

Na composição desse retrato pluriétnico nacional, há também a expressiva presença das
pessoas que se autodeclaram negras, cujo número alcança a cifra de 50,7% da população
brasileira, segundo dados do mesmo censo populacional do IBGE realizado em 2010. Sendo
assim, o Brasil se apresenta como o segundo país do mundo com maior população negra,
precedido apenas pela Nigéria, o mais populoso do continente africano. Tal dado, entretanto, é
desconhecido por muitos e aceito por poucos. Aqui, conforme dados da Pesquisa Nacional de
Amostragem Domiciliar (PNAD), 13% dos negros com idade a partir de 15 anos ainda são
analfabetos. Além disso, os dados do IBGE de 2010 indicam a seguinte caracterização da
população negra no que se refere à escolarização: 45,1% da população negra na faixa etária de 18



a 29 anos não havia completado o ensino fundamental; 54,6% não haviam concluído o ensino
médio; e 22,4% dessa população não frequentava a escola. Do total dos estudantes matriculados na
educação superior, apenas 3,8% são negros.

Os dados referentes à pouca presença indígena e negra no espaço escolar refletem e
também rebatem nas suas ausências, em determinados segmentos da população nacional, com
destaque para as classes sociais detentoras do poder político e econômico que informam o nosso
modelo societário “classe média branca”. Mas, quando o ângulo de observação muda para os
estratos que compõem a base da pirâmide social, a população “muda de cor” com a presença de
um maior número de negros e indígenas. Suas presenças, geralmente, são remetidas quer seja a um
passado colonial ou pré-colonial (no caso dos indígenas) ou de escravidão (para o exemplo dos
negros), quer seja aos espaços sociais periféricos da atualidade.

Localizados num tempo-espaço distante, negros e indígenas tornaram-se alvo, nos últimos
tempos, de reiterados debates políticos que colocam em primeiro plano sua condição de exclusão
sócio-histórica e econômica. No bojo dessas discussões, tem surgido uma série de políticas
públicas, de caráter afirmativo, voltadas para a garantia dos direitos dessas populações. Dentre
essas políticas, podemos destacar diferentes ações no campo da Educação, com o advento de leis
especificamente relacionadas à realidade educacional desses grupos ou à necessidade de se
considerar a importância de sua presença e contribuição para a formação da nacionalidade
brasileira.

Diante desse quadro, não custa lembrar que, para se pensar a diversidade de etnias,
culturas e qualquer outro gênero de pluralidade, faz-se necessário situá-la no contexto
sociopolítico em que ela se insere. Quanto à diversidade cultural, é imprescindível que a
relacionemos com as questões de poder, não nos esquecendo de que o que chamamos de cultura(s)
(e por extensão a ideia de diversidade cultural) está ligado à política, ideologia, etc.

Olhando para a realidade brasileira, percebemos, portanto, que a diversidade étnico-racial
e cultural está situada num terreno de desigualdades sociais, onde os que não se enquadram num
padrão ou modelo tido como o ideal sofrem com os resultados da distribuição desigual das
riquezas e bens sociais. A diversidade brasileira nos conduz, então, a uma reflexão das situações
concretas e mergulhadas em campos de interesses e conflitos sociais (ORTIZ apud GUSMÃO,
2008, p. 75).

Diversidade étnico-racial e cultural como tema na Educação
brasileira

Nos últimos anos, o tema da diversidade étnico-racial e cultural vem ganhando destaque
através dos discursos e práticas orientadoras das propostas e programas implantados no âmbito
das políticas de educação escolar. É a partir da promulgação da Lei nº 9.394/96, que institui as
atuais Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que o tema ganha maior visibilidade e
recorrência, seja nos documentos oficiais produzidos pelo Ministério da Educação (MEC), seja
em pesquisas acadêmicas voltadas para as problemáticas da Educação nacional e do cotidiano
escolar.

A perspectiva de se pensar a diversidade étnico-racial e cultural é apontada, dessa forma,
como uma proposição crítica em relação ao paradigma da homogeneização que tem caracterizado



o panorama das políticas educacionais brasileiras ainda hoje. Uma vez que esse paradigma não
reconhece as diferenças (sociais, culturais, raciais, étnicas, linguísticas, sexuais, religiosas,
geracionais, de acessibilidade, de gênero e de identidade de gênero, dentre outras), as práticas
educativas que se pautam por ele têm-se apresentado como discriminatórias e preconceituosas sob
a perspectiva de uma suposta igualdade entre todos.

Diante disso, torna-se oportuno lembrar que a ideia de homogeneização está presente na
tentativa de construção da “uma” identidade nacional almejada pelos sistemas ideológicos de
Estado, entre eles a educação escolar. É dessa forma que, conforme sugerido pela conhecida
abordagem althusseriana, as escolas aparecem desempenhando importante papel em contextos
ditatoriais, como aqueles vividos pelo Brasil nos períodos do Estado Novo (1937-1945) e da
Ditadura Militar (1964-1984).

Observamos, com isso, que, na base da construção da ideia de nação, há uma perspectiva
homogeneizadora a silenciar ou a apagar as diferenças, subsumidas nas imagens ou símbolos de um
todo nacional indiviso. A presença dos diferentes grupos étnicos formadores do Brasil é assim
integrada à ideia de mestiçagem, orientadora dos discursos sobre a identidade nacional brasileira.
Esse fenômeno ideológico, denominado pelo antropólogo Roberto Da Matta (1997) de “fábula das
três raças”, tem caracterizado o racismo “à brasileira” em que as nossas alteridades internas
ficaram subsumidas no corpo integrador da nação. Mas, a partir das diferentes mobilizações
empreendidas pela sociedade civil, por meio de movimentos populares organizados que marcaram
a cena pública nos anos de 1980, começa a se delinear um novo quadro no conjunto das ações
políticas do Estado brasileiro. Não podemos nos esquecer de que, nesse período, o nosso país
passava por um processo de redemocratização política em oposição aos anos de ditadura,
impostos pelo governo dos militares.

Num primeiro momento, esses movimentos sociais, tendo como foco a luta por justiça
social e igualdade, não eram definidos (e ainda não se definiam) por categorias como raça, etnia
ou gênero, uma vez que eram as questões mais estruturais de classe que estavam (conscientemente)
em jogo naquele momento. Mas, já a partir do final dos anos 80 e início dos 90, esses movimentos
foram direcionando suas pautas para questões mais específicas, ligadas às problemáticas
particulares dos diversos grupos que os compunham, fazendo surgir agendas de reivindicações
particulares como a dos sem-teto, sem-terra, negros, indígenas, homossexuais e das mulheres.

É nesse contexto que passaram a ser incorporadas, nos debates e nas lutas por direitos
sociais específicos, palavras como diversidade cultural, etnia, raça, interculturalidade, identidade,
diferença, multiculturalismo e pluralidade cultural, fazendo surgir o que se denominou de “novos
movimentos sociais”. Tais palavras e as questões que elas levantam tornaram-se referências para a
construção de políticas educacionais, com rebatimento em práticas pedagógicas assentadas na
diversidade como princípio educativo.

A partir de então, o Estado brasileiro foi impulsionado a produzir e a tentar legitimar um
conjunto de leis e documentos resultantes de conferências, congressos e assembleias que sinalizam
a premência da questão da diversidade étnico-racial e cultural para o enfrentamento das diversas
formas de racismo, preconceito e discriminação a que ainda estão sujeitas as minorias do nosso
país. Pode-se dizer, assim, que, em grande medida, os textos legais, listados a seguir, resultam de
uma ampla mobilização política dos agentes e agências comprometidos com a Educação e a
especificidade com que devem ser tratados os diferentes grupos sociais.

a) Constituição Federal (CF) de 1988



A carta constitucional promove uma abertura decisiva para o alargamento dos sentidos
públicos de justiça social, cidadania e democracia através do reconhecimento de direitos para a
diversidade ou pluralidade cultural constitutiva da sociedade brasileira.

A esse respeito, destacamos o artigo 5, inciso VI, que assegura a livre expressão das
crenças religiosas, bem como o artigo 210 que institui os conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, declarando respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais,
assegurando ainda, em seu parágrafo 2, a utilização de línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem para as comunidades indígenas.

No texto do artigo 215, fica garantido a todos os cidadãos o exercício pleno dos direitos
culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como o apoio e o incentivo à valorização e
difusão das manifestações culturais. O seu parágrafo 1, por exemplo, estabelece como dever do
Estado a proteção das “manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. Já o parágrafo 3, que prevê o
estabelecimento do Plano Nacional de Cultura (PNC), visando ao “desenvolvimento cultural do
País e à integração das ações do poder público”, em seu inciso V, referencia a valorização da
diversidade cultural em suas dimensões étnica e regional.

É importante lembrar que o PNC, aprovado, em 2010, por meio da Lei nº 12.343, dentre
outros aspectos, reafirma a indissociação entre Educação e cultura, estabelecendo ações
intersetoriais e cooperadas entre os entes federados, para a garantia dos direitos culturais. O plano
define ainda as diretrizes para o Sistema Nacional de Cultura, criado em 2012, através da Emenda
Constitucional nº 71, e regido também pelo princípio da diversidade das expressões culturais.

No que se refere especificamente aos povos indígenas, lembramos que a CF lhes dedicou
um capítulo (VII) que, em seu artigo 231, reconhece os seus direitos relativos à manutenção de
seus “modos de organização social, costumes, línguas, crenças e tradições”, bem como “os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” No ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, além dos direitos territoriais dos povos indígenas, o artigo 68 reconhece a
propriedade definitiva das terras ocupadas pelos “remanescentes das comunidades dos
quilombos”, cabendo ao “Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

Em suma, podemos dizer que a constituição cidadã constitui, de fato, um marco jurídico
importante no reconhecimento legal dos direitos culturais dos “novos sujeitos de direito”, com
consequências importantes no plano das políticas educacionais.

b) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN, LDB ou Lei Darcy Ribeiro)

De modo geral, a LDB representa um grande avanço no conjunto das leis educacionais que
já tivemos. Ao reconhecer que as “manifestações culturais” também são formativas para o
indivíduo, abre perspectiva no plano legal, para a compreensão das especificidades culturais dos
diferentes grupos sociais como processos educativos (Título I, Da Educação, artigo 1).

Além disso, é reconhecida a importância, em seu artigo 26, das “características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” na definição da parte diversificada
do currículo das escolas de educação básica. Estas, visando à promoção “do desenvolvimento
cultural do aluno”, terão o ensino de artes, “especialmente em suas expressões regionais”, como
componente curricular obrigatório.

No que diz respeito à educação escolar indígena, a LDB se constituiu como um ponto de



inflexão, na história educacional brasileira, ao colocar em perspectiva as ideias de bilinguismo,
interculturalidade e especificidade, fortalecendo as práticas socioculturais e linguísticas das
escolas indígenas. Desse modo, essa lei assegura diversas garantias ao estabelecimento do direito
a uma educação diferenciada aos povos indígenas.

No Título VIII, Das Disposições Gerais, em seus artigos 78 e 79, lembramos que são
reconhecidos direitos educacionais diferenciados para os povos indígenas, através, por exemplo,
da obrigação da oferta, pelos sistemas de ensino e com apoio técnico e financeiro da União, de
uma educação escolar bilíngue e intercultural. Tal oferta deve-se dar por meio de programas
integrados de ensino e pesquisa desenvolvidos com a colaboração das agências federais de
fomento e de assistência aos índios.

No que se refere à ampliação dos direitos educacionais dos povos indígenas, o parágrafo 3
do artigo 79, incluído pela Lei nº 12.416, de 2011, diz que o atendimento dos povos indígenas na
educação superior, em universidades públicas e privadas, dever-se-á dar por meio da oferta de
ensino, assistência estudantil, estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais,
visando a contemplar um fenômeno recente e crescente: a presença indígena na educação
superior1. Essa presença também requer o reconhecimento de direitos diferenciados dadas as
características sociolinguísticas, culturais e de pertencimentos diferentes dos povos indígenas a
suas comunidades. Isso tem posto em perspectiva questões como, por exemplo, a do paradigma
intercultural que problematiza o modelo “europeizante” ou ocidental de universalismo, assim como
a do lugar dos conhecimentos e saberes indígenas no campo da produção do conhecimento
científico.

O tema da diversidade ganha também maior visibilidade com a inclusão, por força das Leis
nº 10.639/2003 e 11.645/2008, do artigo 26A. Esse artigo determina que, em todos os
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tanto públicos quanto privados, o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena seja obrigatório nos currículos de todas as áreas do
conhecimento, especialmente na educação artística, literatura e história.

Podemos dizer que as referidas Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 marcam positivamente
o cenário de conquistas políticas dos movimentos negro e indígena no campo da Educação,
contribuindo para que o tema da diversidade étnico-racial e cultural comece a sair do plano da
transversalidade no currículo ou da sua total negligência e passe a assumir um lugar melhor situado
no cotidiano escolar. No que se refere aos negros, por exemplo, a Lei nº 10.639/2003 institui a
inclusão, no calendário escolar, do dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência
Negra”.

Essas modificações nos currículos escolares, implicando a adoção de metodologias,
materiais didáticos e pedagógicos, bem como formação de professores e práticas pedagógicas
orientadas pela promoção das diferenças, pelo respeito e reconhecimento da presença desses
grupos na sociedade brasileira, podem contribuir decisivamente para a positivação das suas
imagens na cena pública e para a construção de relações interpessoais e intersocietárias mais
igualitárias e respeitosas das diferenças.

Para tanto, é fundamental a desconstrução da história tradicional de constituição da
sociedade brasileira, alicerçada no “mito da democracia racial”. Aliada a isso, a crescente
mobilização política dos movimentos negro e indígena, reclamando cada vez mais espaços na
construção das políticas educacionais e de formas de representação no espaço público, favorecerá
o alargamento das discussões a respeito da diversidade étnica-racial e cultural em nosso país.



c) Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) definidas pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE)

Outros documentos normativos da Educação que tratam a diversidade como um princípio
orientador de todas as suas etapas e modalidades, na esteira do que preceitua a LDB, são
exemplificados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas do CNE, por meio de seu
Conselho Pleno (CP) e das suas câmaras de Educação Básica (CEB) e de Educação Superior
(CES).

No que se refere ao tratamento do tema da diversidade no conjunto desses documentos,
podemos reuni-los em dois grandes grupos: aqueles que abordam a temática no âmbito de
diretrizes “mais gerais” e os que estão situados no campo das diretrizes específicas para a
diversidade.

Para o primeiro grupo, elencamos as DCN:
• Para a educação infantil (Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e Resolução CNE/CEB nº

5/2009);
• Gerais para a educação básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº

4/2010);
• Para o ensino fundamental de 9 anos (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução

CNE/CEB nº 7/2010);
• Para o ensino médio (Parecer CNE/CEB nº 5/2011 e Resolução CNE/CEB nº 2/2012);
• Para a educação profissional técnica de nível médio (Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e

Resolução CNE/CEB nº 6/2012);
• E para a educação em direitos humanos (Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução

CNE/CP nº 1/2012).
Podemos dizer que o conjunto desses documentos reconhece que os sujeitos da Educação

são múltiplos, e que os estudantes, por conseguinte, não são iguais, buscando substituir o
paradigma monocultural da homogeneidade pelo da diversidade cultural como diretriz básica da
Educação nacional. É dessa forma que acreditamos ser possível promover o respeito às diferentes
presenças no ambiente escolar, trazendo suas histórias e culturas para o currículo e garantindo os
seus direitos de acesso e permanência na escola com vistas à construção de uma educação de
qualidade e, socialmente, mais justa.

De um modo geral, as DCN listadas refletem as dinâmicas sociopolíticas da sociedade
brasileira contemporânea na qual a pluralidade de necessidades de atendimento educacional está
ligada a crescentes demandas por reconhecimento e garantia de direitos específicos. Noutros
termos, as diretrizes podem ser entendidas como exemplos das formas pelas quais as chamadas
“políticas de identidade” atingem as políticas educacionais no sentido de ampliar o alcance de
suas normas e ações, incluindo os diferentes atores sociais que formam o campo da diversidade.

O segundo grupo de normativas do CNE, compondo o mosaico de temas da diversidade, é
exemplificado pelas diretrizes:

• Para a educação do campo (Parecer CNE/CEB nº 36/2001, Resolução CNE/CEB nº
1/2002 e Resolução CNE/CEB nº 2/2008);

• Para a educação especial (Parecer CNE/CEB nº 13/2009 e Resolução CNE/CEB nº
4/2009);

• Para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos
estabelecimentos penais (Parecer CNE/CEB nº 4/2010 e Resolução CNE/CEB nº 2/2010);

• Para a educação de jovens e adultos (Parecer CNE/CEB nº 11/2000, Resolução



CNE/CEB nº 1/2000, Parecer CNE/CEB nº 20/2005, Parecer CNE/CEB nº 23/2008, Parecer
CNE/CEB nº 6/2010 e Resolução CNE/CEB nº 3/2010);

• Para a educação escolar indígena (Parecer CNE/CEB nº 13/2012 e Resolução CNE/CEB
nº 5/2012);

• Para a educação escolar quilombola (Parecer CNE/CEB nº 16/2012 e Resolução
CNE/CBE nº 8/2012);

• Para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e cultura afro-
brasileira e africana (Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução nº 1/2004);

• Para o atendimento de educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação
de itinerância (Parecer CNE/CP nº 14/2011 e Resolução nº 3/2012);

• E para a educação ambiental (Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº
2/2012).

Nessas diretrizes, são referenciados os direitos à diferença; as questões de justiça social,
de sustentabilidade, geracionais, de acessibilidade, de combate ao racismo, ao preconceito e a
todas as formas de discriminação; o reconhecimento dos direitos educacionais de grupos ou
pessoas em situações de privação de liberdade e de itinerância, pertencentes a diferentes contextos
sociais, econômicos, culturais e linguísticos em espaços urbanos ou rurais, com territorialidades
específicas; dentre outras expressões da diversidade.

No que se refere mais especificamente ao tema da diversidade étnico-racial e cultural, as
diretrizes para a educação escolar indígena e para a educação escolar quilombola exemplificam
como a legislação educacional brasileira e suas políticas vêm incorporando as demandas desses
coletivos, reconhecidos como sujeitos de direito a partir da CF de 1988. Conforme anunciado, é
com o advento dos novos movimentos sociais, nas décadas finais do século XX, que o tema da
diversidade passa a ganhar maior espaço na cena pública, conferindo maior visibilidade, por
exemplo, a atores políticos como os povos indígenas e quilombolas.

As duas diretrizes, dessa forma, trazem orientações para os sistemas de ensino lidarem com
as necessidades educacionais específicas de indígenas e quilombolas, ligadas a seus projetos
societários e tradições culturais. A ideia de uma educação escolar diferenciada como princípio
orientador das políticas educacionais voltadas para esses dois coletivos sociais demonstra como
suas particularidades históricas, culturais, econômicas ou laborais, ambientais, linguísticas,
religiosas e geracionais podem-se converter em base para a construção de uma Educação
socialmente mais justa.

Presentes nas diretrizes e demais normativas das políticas educacionais correlatas, os
princípios da especificidade, diferença, interculturalidade, bilinguismo/multilinguismo e do
aspecto comunitário da escola indígena devem pautar as ações de construção da educação escolar
indígena em conformidade com as necessidades e interesses desses povos. Decorrente disso, às
escolas indígenas são assegurados normas e ordenamentos jurídicos próprios; o uso de calendário
adequado às particularidades socioeconômicas, culturais e religiosas de suas comunidades; a
docência e a gestão exercidos pelos próprios indígenas; materiais didáticos e pedagógicos
bilíngues/multilíngues ou na língua indígena; a presença dos sábios tradicionais, dos mais velhos,
das lideranças no processo de ensino e aprendizagem; dentre outras especificidades.

A educação escolar indígena possui também a prerrogativa de ser organizada, de acordo
com o que estabelece o Decreto nº 6.861, de 2009, em territórios etnoeducacionais,
compreendendo terras indígenas, mesmo que descontínuas e independentes da divisão político-
administrativa do País, “ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias



caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações
linguísticas, valores e práticas culturais compartilhados”. Mas a caracterização do quadro das
escolas indígenas no Brasil hoje ainda apresenta dados de sua insuficiência para o atendimento, a
contento, das demandas dos povos indígenas, por uma educação escolar de qualidade, consoante a
suas necessidades e interesses societários. Assim, o número de escolas indígenas para atender às
demandas por alfabetização, à universalização do ensino fundamental e, sobretudo, ao ensino
médio está aquém do necessário.2

A educação escolar quilombola, por sua vez, destinando-se “ao atendimento das
populações quilombolas rurais e urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural,
social, política e econômica”, compreende escolas quilombolas e “escolas que atendem estudantes
oriundos de territórios quilombolas”, de acordo com o texto de suas diretrizes. Mas, semelhante ao
caso dos indígenas, são as experiências educacionais em escolas de comunidades quilombolas,
baseadas na sua territorialidade, memória coletiva, línguas reminiscentes, acervos e repertórios
orais, festejos e tradições, que apontam para a proposta de construção de uma educação escolar
quilombola.

Esse processo vem-se corporificando através das 2.235 escolas quilombolas, dos 227.430
estudantes e dos 12.065 professores que atuam nessas escolas, segundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 2013.

No documento final da Conferência Nacional de Educação (CoNaE) de 2010, foram
apresentadas e discutidas propostas que objetivavam, além da consolidação do tema da
diversidade étnico-racial no âmbito das políticas de Educação, demarcar o (auto)
(r)reconhecimento da comunidade quilombola pela ressignificação de seus saberes e práticas
como expressões de suas culturas. Os resultados dessa conferência foram fundamentais para a
institucionalização da educação escolar quilombola, como modalidade da educação básica,
firmada pelo Conselho Nacional de Educação. A partir de então, foram crescentes as mobilizações
das organizações das comunidades quilombolas junto aos órgãos do Estado, para a definição das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação escolar quilombola.

Considerações Finais
As conquistas dos movimentos sociais no plano legal não nos devem fazer esquecer do

quanto ainda é preciso lutar pela questão do respeito à diferença e pelo tratamento adequado do
tema da diversidade étnico-racial e cultural no Brasil, sobremaneira no que diz respeito à garantia
do direito à educação para diferentes pessoas e coletivos sociais.

Sendo assim, em que pesem as significativas conquistas que marcam o cenário das políticas
e práticas educacionais brasileiras na atualidade, apontando para uma importante mudança de
paradigma educacional, as questões levantadas pela ideia de diversidade étnica, racial e cultural
aparecem ainda como um desafio para os diferentes atores desse campo. Em outras palavras, as
ideias de monoculturalidade, homogeneização, racismo e desigualdade que justificam a criação de
leis específicas, a partir de pressões e demandas políticas de grupos sociais organizados,
continuam ligadas ao cotidiano de um sistema escolar, muitas vezes, excludente e discriminador.
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A organização de documentos e de outras fontes disponibilizadas por meio de museus,
arquivos ou centros de referência on-line é uma iniciativa que tem sido fortemente ampliada na
área de história da educação, em diversos países. Uma das experiências consideradas bem-
sucedidas é o Museu Virtual da Educação de Portugal, um dos primeiros espaços a disponibilizar
um extenso acervo de documentos sobre a história da educação portuguesa e brasileira. Podemos
citar ainda as experiências no Brasil, como o Centro de Memória da Educação da USP, Centro de
Referência em Educação Mário Covas e o Museu Virtual da Memória da Educação de Minas
Gerais.

Em relação aos acervos especializados em educação de jovens e adultos, podemos contar
com a página do Crefal (Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos en
América Latina y el Caribe). São páginas que disponibilizam aos pesquisadores diferentes acervos
que incluem itens como documentos oficiais, objetos escolares, legislação educacional,
fotografias, mobiliários, livros de diferentes modalidades, cadernos, cartazes, cartilhas, mapas,
manuais de ensino, instrumentos de punição e arquivo de depoimentos orais.

Quando se trata da história e memória da educação de jovens e adultos no Brasil, como
somos herdeiros da educação popular, da educação produzida pelos movimentos populares, não
podemos deixar de reconhecer as dificuldades de manter vivas, registradas e disponíveis as
diferentes e ricas experiências que o Brasil construiu e constrói em sua trajetória e que
representam o esforço de fazer a educação ser direito de todos.

Para nomear alguns desses esforços de história e memória da EJA, podemos destacar as
publicações de Paschoal Lemme (2004) e Álvaro Vieira Pinto (1993) sobre educação de adultos;
Celso Beisiegel (1974) sobre as campanhas de alfabetização; Luiz Eduardo Wanderley (1984) e
Osmar Fávero (2006) sobre o Movimento de Educação de Base; e Carlos Rodrigues Brandão
(1987), Vanilda Paiva (2003) e Moacyr de Góes (1991) sobre as diversas iniciativas de educação
popular e escolarização de jovens e adultos, nos contextos de 1950 a 1980.

Os exemplos acima se concentram em livros publicados, mas há ainda muitos registros
dessas experiências que não estão em livros, mas já se encontram disponibilizados por sites de
organizações de pesquisa e universidades, como, por exemplo, na Biblioteca Digital Paulo Freire da
Universidade Federal da Paraíba (http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/) e no Portal dos



Fóruns de EJA Brasil, que tem disponibilizado, entre outros materiais, pesquisas como as de Osmar
Fávero sobre a EJA dos anos 1930 a 1960 (http://forumeja.org.br/edupopular). Porém há muitas
produções em artigos, jornais, fotos, relatórios oficiais, diários e memórias ainda não organizados
e disponibilizados.

Tudo isso nos leva a uma constatação de que precisamos ter mais cuidado com nossa
trajetória histórica, não só para recuperá-la do ponto de vista físico, mas para disponibilizá-la e
torná-la de domínio público. É nesse contexto que se retoma a necessidade de constituição dos
centros de referência em educação de jovens e adultos, no século XXI.

A iniciativa de formalizar a criação dos centros de referência em EJA1 partiu, em 2009, de
um conjunto de pesquisadores que buscou, no poder público, o apoio para viabilizar projetos de
pesquisa com essa finalidade. Em consequência desses contatos, a Diretoria de Política da
Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade do Ministério da Educação (Dpeja/Secad/MEC) teve uma primeira conversa, em
outubro de 2009, durante a realização da 32ª Reunião Nacional da Associação de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (Anped), com pesquisadores do Grupo de Trabalho de Educação de Jovens
e Adultos (GT-18), para a constituição de uma rede de articulação de ações com os núcleos e
grupos de estudos de educação de jovens e adultos existentes nas Instituições de Ensino Superior
(IES).

A princípio, a proposta do MEC era de constituição de uma rede que abarcasse três polos:
um com os estados do Nordeste, outro com os estados do Norte e Centro-Oeste e o terceiro com os
estados do Sul e Sudeste. Todavia, diante dessa proposta, os pesquisadores da Região Centro-
Oeste ponderaram as especificidades e proximidades de seus estados e do Distrito Federal,
diferentemente destes com os estados da Região Norte, ficando acordado que haveria a
possibilidade de autonomia para a constituição da rede, no âmbito das cinco regiões.

O objetivo da rede proposta seria promover a criação de centros de referência em
educação de jovens e adultos – que se constituíssem como espaço de organização de documentação
e memória histórica e recente sobre EJA, abrigando acervos de documentos e memórias, através
de catálogos e sistemas de consulta, e disponibilização por meios digitais ou virtuais que
estimulassem a produção de conhecimento sobre a história da EJA no Brasil e contribuíssem para
a formação de docentes.

Após essa iniciativa, no final de 2009, seguiram-se várias atividades em 2010, para a
efetivação dos centros. A primeira foi a elaboração de projetos de pesquisa direcionados à
constituição dos centros de referência em EJA, que deveriam ser submetidos ao Ministério da
Educação em busca de apoio financeiro. Inicialmente, pensou-se em projetos regionais, todavia,
com o andamento das negociações no interior do MEC, percebeu-se a dificuldade de gestão
financeira dessa proposta, tendo em vista que os recursos seriam descentralizados para uma
universidade da região, e esta deveria executar as ações previstas em todos os estados que
estavam envolvidos naquele projeto regional. Optou-se por tentar manter o espírito de trabalho
coletivo na região, mas o envio de propostas poderia ser por estado.

Em 2 e 3 de fevereiro de 2010, em Goiânia, na Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Goiás (FE/UFG), realizou-se, por outra rede, ligada ao edital do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos,
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (Edital Proeja Capes/Secad), o “Seminário de Pesquisa: Pensando a
EJA no Centro-Oeste”, com a presença de representantes da Secretaria de Educação Profissional e



Tecnológica (Secad) do MEC.
Nesse evento, foram apresentadas as propostas já discutidas sobre a criação dos centros de

referência em EJA. A partir dessa reunião, a Secad/MEC, vendo a importância dessa iniciativa,
comprometeu-se em apoiar os projetos dos centros de referência em EJA, com recursos para
aquisição de material permanente, já que os recursos da Secad/MEC eram apenas para cobrir
despesas de custeio. Todas as equipes de pesquisas passaram a elaborar, então, projetos que
seriam enviados a essas duas secretarias do ministério.

Para a discussão sobre os encaminhamentos dos projetos, foi realizada uma
videoconferência no dia 23 de março de 2010, com a participação de representantes da
Secad/MEC e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, Universidade de Brasília (UnB),
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal do Mato Grosso
(UFMT), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Dentre os encaminhamentos retirados, ficou a indicação de os pesquisadores do Rio de
Janeiro buscarem uma articulação com os estados do Sudeste e Sul, ao mesmo tempo em que foi
indicado à Paraíba a mobilização dos estados do Nordeste, tendo em vista que a UFPB é uma das
universidades que compõem a Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos, o que facilitaria
a mobilização das pesquisas e organização de eventos.

Ainda sobre a videoconferência, ficou acordado que os recursos seriam descentralizados
para as universidades federais, podendo incluir a modalidade bolsa de pesquisa na solicitação dos
projetos. A Secad/MEC solicitou que os projetos fossem enviados até 15 de abril de 2010, que
seriam analisados em maio e empenhados em junho. Ficou ainda agendada nova reunião da rede de
centros para o dia 25 de maio, em Porto Alegre, antes do III Seminário de Formação de
Educadores de EJA, além de participação dos coordenadores das pesquisas em uma mesa, no
encontro da Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos, em João Pessoa, de 20 a 23 de
julho de 2010.

Desse primeiro esforço concreto de financiamento, foram aprovados dez projetos:

Quadro 1 – Projetos de centros de referência em EJA aprovados em 2010
UF ENTIDADE Sigla TÍTULO DO PROJETO
AL Universidade Federal de Alagoas UFAL Centro de referência - Nordeste - AL
CE Universidade Federal do Ceará UFCE Centro de referência - Nordeste - CE
DF Universidade de Brasília UnB Centro de referência - Centro-Oeste - Brasília
GO Universidade Federal de Goiás UFG Centro de referência - Centro-Oeste - Goiás
MS Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS Centro de referência - Centro-Oeste - Mato Grosso do Sul
MT Universidade Federal do Mato Grosso UFMT Centro de referência - Centro-Oeste - Mato Grosso
PA Universidade Federal do Pará UFPA Centro de referência - Norte
PB Universidade Federal da Paraíba UFPB Centro de referência - Nordeste - PB
RJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro UniRio Centro de referência - Sul/Sudeste - RJ
RN Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN Centro de referência - Nordeste - RN
Fonte: Secad/MEC

Em 25 de maio, às vésperas do III Seminário Nacional de Formação de Educadores de
Jovens e Adultos2, em Porto Alegre, foi realizada a primeira Reunião Nacional do Centros de
Referência, momento importante para demarcar as primeiras ações nacionais de criação dos
centros de referência no País. Nessa reunião, a Secad/MEC expôs a concepção dessa iniciativa,



destacando a importância da história e memória para a identidade de um povo e o compromisso
que os centros de referência ganham, enquanto espaço público de constituição da nacionalidade
brasileira.

Das discussões decorrentes de Porto Alegre, pode-se destacar a proposta de que os centros
de referência ultrapassassem a noção de arquivo e biblioteca, avançando para o processo de
reflexão da nossa história para pensar o nosso futuro. Outra preocupação evidente era a de que os
projetos ultrapassassem os governos para que os centros se constituíssem como componentes de
política pública e de permanência das ações em torno da memória e da documentação. Por fim,
naquela reunião, deu-se ainda ênfase à importância dessa iniciativa nacional de constituir pontes
com organismos internacionais, como Unesco e a Organização dos Estados Ibero-Americanos
(OEI), para apoio e divulgação da iniciativa.

A partir dessa primeira reunião nacional, estabeleceu-se um calendário de atividades,
coordenadas pela Secad/MEC. Ocorreu em 12 e 13 de agosto de 2010, no Espaço Eliseu Visconti
(Fundação Biblioteca Nacional), no Rio de Janeiro, o I Seminário de Centros de Referência de
EJA, que teve o objetivo de reconhecer experiências em curso que resgatavam e registravam as
memórias tanto de acervos públicos quanto pessoais.

Do ponto de vista metodológico, cabe destacar que esse debate foi o momento de
aproximar as equipes envolvidas com centros de referência de EJA a questões que envolvem:
guarda e preservação de acervos; gravação e registro de acervos digitais; disponibilização
pública; acesso; mapeamento físico em suporte digital e impresso, assim como o uso de
ferramentas e sowares desenvolvidos para banco de dados.

A complexidade que foi sendo percebida pelas equipes de pesquisa, no que tange à decisão
mais clara, em relação aos procedimentos metodológicos, resultou em reuniões técnicas de
trabalho, com profissionais que tinham experiência em arquivo e documentação. Tais reuniões
serviram para articulação e troca de experiências e para discutir padrões tecnológicos de
disponibilização dos dados tratados digitalmente. No período de 29 de setembro a 1º de outubro
2010, ocorreram oficinas no Arquivo Nacional e no Centro de Pesquisa e História Contemporânea
do Brasil (CPDOC), que é a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas.

A equipe do Arquivo Nacional apresentou aos pesquisadores da EJA o Projeto Memória
Reveladas (disponível no site http://www.memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
tpl=home), num trabalho que se intitula Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-
1985). A partir dessa apresentação do diretor-geral do Arquivo Nacional, os pesquisadores
presentes solicitaram à Secad/MEC a possibilidade de articulação mais próxima com os
desenvolvedores desse site, para que algo nessa configuração pudesse ser construído para os
centros de referência em EJA.

A retomada dessas discussões se deu nos dias 2 e 3 de dezembro de 2010, durante uma
programação organizada pela Secad/MEC, intitulada “Semana da EJA”. Na fala de abertura, o
diretor de Políticas de EJA, nessa reunião, após situar o histórico do processo de construção dos
centros, expôs a preocupação com o acesso aos resultados de pesquisa e com as potencialidades
de intercâmbio internacional dessa rede, a partir dos centros de referência em EJA. Destacou
ainda duas medidas que seriam tomadas: o diálogo mais especificamente com técnicos que
pudessem dar o suporte tecnológico para a disponibilização em domínio público de tudo o que se
produzisse; segundo os contatos com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UnILAB), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UnILA) e



Crefal para que as atividades de intercâmbio dos centros de referência com os países latino-
americanos e países africanos de Língua Portuguesa iniciassem o quanto antes.

Os debates travados nesses dois dias de reunião foram intensos e levaram a rede de centros
de referência a tomar duas decisões: uma de cunho metodológico e logístico, que se referiu a
aprofundar as potencialidades da base tecnológica para a rede, o que ficou a cargo dos professores
da UnB apresentar uma proposta de oficina para o início de 2011. Enquanto a proposta de
construção de um ambiente virtual próprio para a divulgação das pesquisas dos centros vai-se
gestando, os Fóruns de EJA disponibilizaram um espaço no portal nacional, para socialização de
informações através do endereço http://www.forumeja.org.br/cr.

Outra decisão foi a constituição de uma coordenação nacional provisória com
representantes das regiões, para dar maior impulso às discussões da criação da rede dos centros
de referência. A primeira reunião dessa coordenação provisória ficou agendada para 10 e 11 de
janeiro de 2011, mas, por problemas já de indefinições no MEC, com as mudanças de gestores nos
cargos, a partir de janeiro, essa reunião só ocorreu em fevereiro.

As mudanças ocorridas no MEC, com a troca de secretários e com a fusão da Secad à
Secretaria de Educação Especial (Seed), criando a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), representaram um grande transtorno em todo esse
processo de construção coletiva da rede de centros de referência. Na reunião de 2 e 3 de fevereiro
de 2011, os técnicos que representaram a Secadi esclareceram que muitas mudanças estavam em
curso e que não poderiam assumir compromissos com as agendas previstas para a continuidade das
articulações dos centros de referência, mas que estavam ali para colher as propostas que seriam
analisadas no âmbito da nova secretaria.

Estavam representados nessa reunião os centros de Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas, além de uma representação da Unesco. Foi acordado, conforme
orientação da Secadi, que os novos projetos deveriam ser apresentados o quanto antes, já
atualizando os dados da nova secretária e nova secretaria. Os dois temas que foram debatidos por
essa coordenação provisória recuperam a questão da base tecnológica nacional para os centros e
das metodologias de pesquisa. Quanto ao primeiro tema, foi proposta para início de março reunião
em Brasília, para retomar a discussão com os técnicos do Arquivo Nacional, ao passo que foram
indicados representantes em cada região que deveriam lançar, no portal dos Fóruns, as
informações mais relacionadas às articulações dos grupos de pesquisa.

Em relação à discussão do grupo de trabalho sobre metodologia de pesquisa, encaminhou-
se por fazer webconferência, disponibilizando o material do Centro de Memória da Educação da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (http://www.cme.fe.usp.br), com o manual
apresentado pela coordenadora do CME/FE/USP, na reunião de dezembro de 2010. Sobre a
questão do livro didático, que foi levantada como necessária à visibilidade do material produzido
nesse formato, definiu-se por buscar conhecer o Livres – que é um banco de dados sobre livro
didático e, na medida do possível, cada pesquisa passar a alimentar esse banco.

Dessa reunião da coordenação provisória nacional em Goiânia, ainda ficou encaminhada a
proposta de um encontro nacional para os dias 12 e 13 de abril de 2011, sendo proposta a
realização no Rio de Janeiro e tendo que melhor precisar os participantes para o financiamento da
Secadi para o evento. A pauta indicada seria: apresentação das condições nacionais de apoio aos
projetos pela Secadi e Setec; aprofundamento no tema geral para reflexão: Memória e História;
finalizando com apresentação da síntese dos regionais.

Outros encaminhamentos decorrentes da reunião foram a solicitação de elaboração de uma



planilha nacional que constasse o financiamento destinado aos Centros em 2010, para socialização
entre as equipes de pesquisa; a busca de interlocução pela Secadi dos pesquisadores com a Capes,
para a discussão de um edital específico de pesquisa que apoiasse iniciativas como as dos centros
de referência.

No período de fevereiro de 2011 a agosto de 2011, nada aconteceu, pois as mudanças no
governo federal impactaram de forma desastrosa nos encaminhamentos: os projetos de
financiamento para 2011 não foram liberados; o seminário proposto não ocorreu; e as negociações
com a Capes e a Secadi também não avançaram. Diante da pressão dos pesquisadores, a Secadi
realizou uma reunião no dia 9 de agosto, com os coordenadores das pesquisas, para explicitar o
que já estava sendo percebido pelos pesquisadores: a mudança de secretária e diretor na Secadi
indicaram a não continuidade da construção da rede de centros de referência, ao menos nos moldes
e com a liderança que vinha sendo assumida pela secretaria anterior.

No segundo semestre de 2011, o máximo que se conseguiu, de todo esse processo, foi a
aprovação de mais alguns projetos no orçamento da Secadi, mas tratados como propostas
individuais de pesquisadores ou de grupos de universidades. Não houve continuidade na
articulação do projeto em âmbito nacional, coordenada pela Secadi, que interrompeu os contatos
com o Arquivo Nacional e a UnB, no que se referia ao debate sobre a construção de um suporte
tecnológico comum aos projetos. A relação que se estabeleceu, em se tratando de centros de
referência em EJA, entre os técnicos da Secadi, os consultores contratados para acompanhar as
políticas do Depja e os pesquisadores passou a se resumir a cobranças das prestações de contas
dos anos de 2010 e 2011, sendo que o atraso nos repasses dos recursos levou projetos a finalizar a
execução das descentralizações de 2011 apenas em 2013.

Essa memória de 2009 a 2013, que recupera nossa tentativa de construção de uma rede
nacional de pesquisa, com foco na recuperação da história e da documentação da EJA no País,
certamente ainda tem muitas nuances que não conseguimos capturar e apresentar. Foi um processo
em que dedicamos muita energia, compartilhamos muitos sonhos e realizamos um esforço no
sentido de constituição dos centros de referência em EJA no Brasil.

Não podemos afirmar que foi em vão. As equipes que se constituíram a partir desse sonho,
trabalharam e continuam trabalhando muito em pesquisas vinculadas à documentação e memória da
EJA. O que, infelizmente, não conseguimos, ainda, vislumbrar é a coordenação nacional desse
esforço para que ele se consolide em política pública no campo do resgate da história e memória
do que se fez e se faz no País, em busca da garantia do direito à educação de jovens e adultos
trabalhadores.

Para se avançar um pouco mais nessa reconstrução histórica, precisaríamos dar voz agora a
cada equipe de pesquisa que trilhou esse caminho nos últimos anos. Como, infelizmente, não temos
fôlego para um levantamento nacional, vamos nos ocupar, aqui, de dar conta do caminho que
percorremos na Região Centro-Oeste e, mais especificamente, em Goiás.

De centro de referência em EJA ao Centro Memória Viva em Goiás
O processo de construção do centro de referência em EJA de Goiás tem duas diferenças

básicas da mobilização nacional que precisam ser, de início, já apresentadas: primeiro, ele não
nasceu como construção estadual; ela já foi, desde o princípio, uma articulação de pesquisadores



da Região Centro-Oeste. Isso se deu, porque, na primeira reunião para discussão da articulação da
rede dos centros, em outubro de 2009, só estava presente uma pesquisadora de Goiás, que, ao
compreender a proposta e retornar ao Estado, mobilizou as outras universidades da região para a
construção de uma proposta unificada. Desse primeiro contato, passam a compor a rede as
universidades federais de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Brasília.

A segunda diferença se expressa no próprio nome assumido pela rede de pesquisa do
Centro-Oeste: “Centro Memória Viva – Documentação e Referência em Educação de Jovens e
Adultos, Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-Oeste”. Esse nome é resultante do
acordo feito entre os pesquisadores, após muito debate, de que, dadas as temáticas que eram
priorizadas pelo trabalho de pesquisa e extensão de cada uma das instituições envolvidas, fazia-se
necessário compreender o nosso centro como um espaço de articulação entre EJA, educação
popular e movimentos sociais.

Na elaboração do projeto original do Centro Memória Viva (CMV) – como ficou nomeado
– da Região Centro-Oeste, previa-se abranger projetos de pesquisa e extensão, coordenados pelas
IES públicas da Região Centro-Oeste, envolvendo uma rede de parceiros em cada estado e no
Distrito Federal, que abarcava desde os Fóruns de EJA estaduais, distrital e regionais; as
secretarias municipais e estaduais de educação; os conselhos estaduais, municipais e distrital de
educação; e os movimentos que atuam nos campos da EJA e da educação popular, em especial os
que estão envolvidos com jovens, comunidades indígenas, quilombolas, populações do campo e
estratégias de economia solidária.

Portanto, em sua origem, no início de 2010, o projeto caracterizava-se pela constituição de
uma rede interinstitucional coordenada pelas instituições de ensino superior Universidade Federal
de Goiás, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Mato Grosso e Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul com vistas a desenvolver coletivamente, no período de 2010 a
2014, pesquisas e atividades de extensão, contribuindo na formação dos sujeitos envolvidos nas
áreas da educação de jovens e adultos, da educação popular e dos movimentos sociais.

Para os pesquisadores dessa rede, a educação de jovens e adultos é compreendida como
educação ao longo da vida, que inclui as temáticas da educação popular, da escolarização:
alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional; mas ultrapassa essas
práticas de escolarização na perspectiva da educação continuada. O que se esperava com mais
esse projeto era fortalecer essa rede como uma referência para a Região Centro-Oeste, avançando
em suas investigações na direção da necessária compreensão da relação concreta entre a educação
que temos e a que precisamos continuar construindo para atender à população dos estados e do
Distrito Federal envolvidos.

A metodologia de trabalho em rede previa que as equipes constituídas nos estados e no DF
traçariam seus objetivos específicos e apresentariam, nos subprojetos da rede, as metas a serem
alcançadas, no período de 2010 a 2014. Isso foi efetivamente realizado, pelo menos, nos dois anos
iniciais do trabalho do CMV. Por outro lado, havia, desde o início, uma perspectiva que unificava
os subprojetos, trazendo como objetivo geral a construção de um ambiente virtual multimídia
interativo, que se pensava em ser postado no Portal dos Fóruns de EJA do Brasil
(http://www.forumeja.org.br) para disponibilização em domínio público de todos resultados de
pesquisa, relatórios de extensão e relatórios de gestão do CMV, incluindo livros, manuais,
catálogos publicados, áudios e audiovisuais. Infelizmente isso não se concretizou na rede, como
um todo.

Fazia parte desse projeto inicial da rede do Centro-Oeste a proposta de que todo o material



levantado nas pesquisas e atividades de extensão que fosse doado ao Centro Memória Viva
deveria fazer parte de um acervo descentralizado nos estados e no Distrito Federal, em local a ser
definido por suas respectivas equipes, mantendo o princípio de acesso público a novos
pesquisadores. Essa perspectiva se concretizou em parte, no DF, em Goiás e no Mato Grosso, onde
há espaços com documentos e outras fontes que seguem sendo organizadas por pesquisadores.

As atividades realizadas no Centro Memória Viva do Centro-Oeste buscaram manter o
princípio básico de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, envolvendo professores
e gestores das instituições parceiras, graduandos, pós-graduandos e a comunidade em geral no
trabalho de resgate da memória e da história, voltadas a jovens e adultos trabalhadores. No
cronograma inicial do projeto em rede, constava a realização de quatro seminários da Região
Centro-Oeste, com o objetivo de discutir o sentido do Centro Memória Viva e o que ele já tem
produzido, disseminar os resultados das pesquisas e dos trabalhos de extensão, avaliar o alcance
dos objetivos propostos e proporcionar uma unidade nos subprojetos em execução, em cada estado
e no DF.

Dos quatro seminários previstos, três foram realizados, sendo o primeiro na UnB, em
Brasília, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2010; o segundo na UFMT, em Cuiabá, nos dias 11 e 12
de novembro de 2011; e o terceiro na UFG, em Goiânia, no dia 8 de novembro de 2012. Este
último contou com apenas um dia, pois os participantes foram convidados a permanecer em
Goiânia nos dias 9 e 10, para participar do II Encontro Regional dos Fóruns de EJA.

Essa tentativa de se constituir enquanto rede regional de pesquisa sofreu dois fortes
impactos negativos dos encaminhamentos da articulação nacional: o primeiro pela inviabilidade de
projetos com financiamento único, pois, quando os recursos que vieram da Secad entraram nas
universidades, as exigências para sua execução eram tão diferenciadas que isso acabou
inviabilizando algumas ações que se pretendiam realizar para o fortalecimento da rede. O segundo
adveio da mudança da secretaria no MEC, que dificultou ainda mais o diálogo com as
universidades parceiras, sendo que, no segundo ano de financiamento, apenas UnB e UFG
acessaram o recurso específico para o CMV.

Aprendemos com esse caminho trilhado e conhecemos novos pesquisadores dedicados às
temáticas do CMV, mas, infelizmente, não conseguimos nos manter como rede. Para isso, seria
necessário que também a proposta nacional tivesse avançado, e que as condições reais de trabalho
articulado e disponibilização de resultados de pesquisa em domínio público se concretizassem, o
que não ocorreu. Ainda assim, algumas possibilidades ainda estão dadas, como, por exemplo, o
Banco de Dados construído pela UFG para receber a documentação do CMV, que já foi previsto
para ser disponibilizado para todos da rede de pesquisa. Caso isso ainda venha a ser possível, já é
um instrumento que poderá contribuir com a organização da documentação pesquisada.

Essa introdução regional nos leva ao que de fato temos condições de apresentar, com
detalhes, o que é o Centro Memória Viva de Goiás. Esse projeto, que tem a coordenação da
Faculdade de Educação da UFG, na verdade, é herdeiro do projeto de pesquisa Infovias e
Educação, que deu origem ao Museu Virtual da Educação em Goiás3, hospedado na página da
Faculdade de Educação. O museu está no ar pelo endereço eletrônico http://www.fe.ufg.br/museu.
A partir do ano de 2009, esse espaço foi reformulado e realimentado por outras fontes para
continuar servindo como referência para pesquisadores interessados na história da educação de
Goiás, constituindo a Rede de Estudos de História da Educação de Goiás (Reheg).

Nas temáticas voltadas especificamente para educação de jovens e adultos e educação
popular, é importante ressaltar que Goiás acumulou significativa história na área, sobretudo no



período da ditadura militar (1964-1985) e no período conhecido como pós-ditadura. Boa parte
dessa história e dessa memória, principalmente do Movimento de Educação de Base em Goiás
(MEB-GO), está disponível no Museu Virtual da Educação, no link “Memória Viva”, onde se
encontram: projetos de pesquisa, projetos de extensão, depoimentos orais, documentos oficiais e
não oficiais, teses, dissertações, publicações, pesquisas, fotos, materiais didáticos e outras fontes
que registram a história da educação popular.

Apesar do número significativo de materiais disponíveis, notava-se que ainda havia muitas
fontes que precisavam ser “garimpadas”, identificadas, organizadas e socializadas para gerarem
futuras investigações. Sabe-se que muitos documentos e materiais produzidos sobre a educação
popular continuam dispersos, ocultados e indisponíveis ao acesso público. Nota-se igualmente que
parte da história está guardada somente na memória individual das pessoas que viveram
experiências ímpares de atuação na educação popular. Há muito para se fazer, pois preservar tudo
isso, realizando um trabalho integrado, coletivo, pode significar trocas de saberes e conquistas
para conservar os signos da memória que caracterizaram a educação de jovens e adultos e ações
dos movimentos sociais.

O CMV em Goiás vem constatando que escrever sobre o passado, há muito tempo, deixou
de ser uma narrativa pura e reconhecida como “verdadeira”, pois o passado não está pronto e
acabado, esperando o historiador contá-lo, assim como o documento não desvenda o passado de
forma direta e transparente. A história e o passado são plurais, um conjunto de valores construídos,
socializados, significados e legitimados pelos homens para explicar um tempo e uma sociedade.

Contudo disponibilizar os documentos da história e da memória da educação de jovens e
adultos pode permitir aos pesquisadores revelar a história por meio do diálogo e indagação com o
documento. Possibilita também ampliar estudos, debates e confrontos necessários para
compreender as diferenças e permanências das práticas educacionais. Pode favorecer importantes
revelações de trabalhos educacionais realizados em diferentes tempos e espaços, favorecendo os
debates entre história e sujeitos no âmbito local, regional e nacional e ampliando debates de
história comparativa, valorizando a compreensão dos processos pedagógicos ao longo da história.

Em um país que pouco preserva a memória e a história de seu povo, como se memória e
história evocassem somente o passado de forma desvinculada, melancólica e saudosista, ou que o
passado em nada importa para a compreensão das práticas no presente, faz-se necessário
conservar os traços, os vestígios que a história e a memória deixaram, também como forma de
combater o efeito devastador da rapidez de uma sociedade presentista, que pouco valoriza sua
gente com sua história e memória.

As palavras “memória” e “história” invocam, de forma inconfundível, o passado. Contudo,
apesar dessa proximidade, de tratarem do mesmo objeto, história e memória não devem ser
confundidas. A memória é sempre vivida física ou afetivamente, e história é escrita e impessoal,
ou seja, a memória é história viva e vivida e permanece no tempo, renovando-se, pois esta não
obedece a regras, é reconstituída a cada vez que se lembra do fato, é subjetiva e se transforma ao
longo do tempo. A história, por sua vez, faz-se sobre um método, sem perder, de vista, a dúvida, a
interrogação e o questionamento que se fazem as fontes.

Em função da preocupação com a preservação da memória e da história, já iniciada pelo
projeto descrito no Museu Virtual, pelo tratamento do conjunto de documentos já levantados nas
pesquisas de mestrado e doutorado dos pesquisadores, envolvidos nesse novo projeto, e pelo
aprimoramento do uso do recurso informatizado que se constituiu o CMV.

Portanto, como já foi ressaltado, parte da história da EJA, da educação popular e da



constituição dos portais de EJA encontra-se espalhada em arquivos não organizados, nos baús
familiares, nas secretarias de educação e em outros espaços não acondicionados, por isso que foi
constituído o “Centro Memória Viva”, inclusive para recuperar a memória dos movimentos sociais
de Goiás. Do contrário, parte da história permanece desconhecida, não escrita ou com lacunas. E,
se não forem recolhidos, podem desaparecer também dados preciosos que as pessoas que
participaram desses movimentos guardam em suas memórias. Ou seja, informações retidas nas
memórias daqueles que, em função do tempo ou de bloqueios devido a repressões vividas, não
foram socializadas, anotadas e disponibilizadas. Para se obterem esses materiais, é preciso fazer
um trabalho coletivo sobretudo de conscientização da importância desses documentos e
depoimentos para a construção e o registro da história local.

O CMV de Goiás contou, inicialmente, com a participação de professores e alunos da
Faculdade de Educação/UFG, ligados às pesquisas de EJA e Proeja, reunindo pesquisadores que
já trabalhavam com projetos de pesquisa integrados à FE/UFG, como é o caso dos professores da
PUC-Goiás e do Fórum Goiano de EJA. Participaram no início, também, representantes do
movimento nacional de formação em economia solidária, que atuam na escola de formação da
Central Única dos Trabalhadores - CUT/GO. O desafio assumido por esta equipe de pesquisadores
foi o de localizar, identificar e preservar o que produziu a educação popular, a educação de jovens
e adultos e os movimentos sociais em Goiás, partindo do período de 1960 aos dias atuais,
disponibilizando o acervo ao público para consulta e pesquisa.

A pesquisa histórica dispõe atualmente de diferentes suportes técnicos para garantir a
memória e preservação de documentos, objetos, monumentos e outros recursos que nos reportam a
fatos e acontecimentos que adquirem significado na compreensão da realidade passada e presente.
As tecnologias têm interferido nas pesquisas históricas não apenas pela rapidez com que permitem
a preservação de acervos, como também pelas mídias disponíveis que permitem a digitalização de
imagens e sons. Uma linguagem informática que nos permite a divulgação e preservação de
acervos históricos pode ser a utilizada pelos bancos de dados, que, além de armazenar anexos,
pode apresentar a sinergia entre as fontes que o compõem.

No contexto do século XXI, a Faculdade de Educação, com atuação no campo da EJA e da
educação popular, desafiou-se a partir dessa pesquisa em rede, criar e manter o CMV de Goiás.
Além do financiamento do MEC, essa rede conta, atualmente, com recursos da Fundação de
Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg). O Centro Memória Viva, que está em construção, espera
poder contar com parcerias com outros projetos, constituindo-se em espaço de divulgação e
publicação do que for produzido no campo da EJA, educação popular e movimentos sociais.
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O BEM-ESTAR DOCENTE: UM DOS DESAFIOS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO EXITOSA DO PLANO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO

Flavinês Rebolo
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

“... os professores são o que há de mais valioso no sistema educativo, pelo que promover o seu bem-estar deveria ser o
principal objetivo em política educativa”. (MASLACH apud JESUS, 2002, p. 46).

O Plano Nacional de Educação é lançado em um momento de crise que tem-se agravado dia
a dia, já há alguns anos, e diz respeito, principalmente, às mudanças do sentido e do significado da
Educação na sociedade contemporânea. Novos sentidos e novos significados da Educação e da
escola exigem mudanças e adaptações nos modos de ser e de estar no mundo e na profissão, o que,
segundo Nóvoa (1991, p. 20), provoca um mal-estar nos professores cujas consequências “estão à
vista de todos: desmotivação pessoal e elevado índice de absenteísmo e de abandono (da
profissão), insatisfação profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de indisposição
constante”.

De fato, alguns professores expressam, nas conversas cotidianas, os dissabores, o
desencanto com o trabalho e a vontade de “largar tudo”. O absenteísmo, as licenças médicas, a
“acomodação” e o abandono da profissão são consequências do mal-estar que atinge os
professores na escola contemporânea e são fenômenos que vêm crescendo nos últimos anos, não só
no Brasil, mas também em outros países, e têm preocupado pesquisadores e dirigentes dos
sistemas educacionais. O mal-estar que atinge a maioria dos professores é explicado, em várias
pesquisas (ESTEVE, 1991, 1992; CODO, 1999; NÓVOA, 1991, 1992, 2007; LAPO, 1999; LAPO;
BUENO, 2002, 2003; WEREBE, 1970, 1994; entre outros), por problemas ora atribuídos às
transformações pelas quais está passando a sociedade contemporânea, ora aos próprios
professores, que, afetados também por essas transformações, não conseguem encontrar os modos
apropriados de adequar o fazer docente às novas exigências sociais.

Mas há, também, outros professores que afirmam se sentirem felizes e apontam fontes de
satisfação que permitem o estabelecimento de vínculos prazerosos com o trabalho e a escola.
Estudos recentes (JESUS, 1998, 2002, 2006, 2007; REBOLO, 2005, 2012; MARCHESI, 2008;
SAMPAIO et al., 2012; STOBÄUS et al., 2010; entre outros) apontam que é possível a satisfação e
o bem-estar no trabalho. As fontes de satisfação que permitem o estabelecimento de vínculos
prazerosos com o trabalho e a escola, bem como os mecanismos de defesa utilizados para evitar o
sofrimento e o adoecimento ou para adiar o abandono definitivo da profissão, indicam a existência
de algo que parecia ser inexistente: a sensação de bem-estar dos professores e a satisfação com o
trabalho docente. O que torna o trabalho fonte de prazer e bem-estar para os professores está
relacionado à formação, valorização profissional, às políticas educacionais e condições de
trabalho que, nessas pesquisas, aparecem como elementos importantes para a obtenção do bem-
estar docente.



Considerando que o bem-estar é uma possibilidade existente na relação do professor com o
seu trabalho que pode ou não se concretizar, dependendo das condições socioeconômicas,
relacionais e de infraestrutura dos ambientes de trabalho e dos conhecimentos que os professores
possuem para enfrentar as adversidades do trabalho, as metas e ações colocadas no PNE que
dizem respeito à formação e valorização dos profissionais da Educação poderão contribuir no
sentido de oferecer condições de trabalho e subsídios teórico-metodológicos para que os
professores consigam realizar seu trabalho de forma mais satisfatória e mais adequada às
necessidades da escola contemporânea.

Neste texto, discute-se, na primeira parte, os determinantes do bem-estar docente, como ele
é construído na relação do professor com o seu trabalho e a importância do bem-estar docente para
a inovação e a melhoria da Educação. Na segunda parte, a partir de uma análise do Plano Nacional
de Educação (PNE-2014), especialmente das metas que tratam da valorização dos profissionais da
Educação, busca-se identificar as perspectivas que se colocam para a melhoria da qualidade de
vida e do bem-estar dos professores no trabalho.

O bem-estar docente: elemento necessário à efetivação do PNE
Falar de bem-estar docente quando o que está em curso é um sentimento expandido e difuso

de mal-estar, quando o que circula são discursos que buscam explicar e propor soluções para esse
mal-estar, exige que se contextualize o lugar do qual se fala, que se trata de um lugar não ingênuo e
não romântico e que aborda o bem-estar docente como algo que abarca a técnica, o conhecimento,
a valorização e profissionalização do professor.

Segundo Hargreaves e Fullan (2000), identificar as fontes de satisfação no trabalho docente
é importante para que estas possam servir de “encorajamento dos professores” no sentido de
auxiliarem no enfrentamento das dificuldades encontradas, no exercício do magistério. O bem-
estar pode propiciar aos professores condições mais favoráveis para que, ao se depararem com as
exigências e adversidades do trabalho docente na sociedade contemporânea e, mais
especificamente com as dificuldades impostas pelos processos de mudança inerentes às propostas
de inovação, possam vislumbrar possibilidades de reestruturação adequada de suas práticas e
modos de ser e estar na profissão.

O bem-estar é a vivência com maior frequência e intensidade de estados cognitivos e
emocionais positivos; é um estado que incita sentimentos agradáveis de satisfação e
contentamento, desencadeia boa disposição de ânimo e predispõe a alcançar objetivos e ideais.
Com isso, melhora a qualidade de vida global e a saúde física e psíquica, incita o envolvimento
com o trabalho e melhora os relacionamentos interpessoais. O bem-estar docente é um processo
dinâmico construído na intersecção de duas dimensões, uma objetiva e outra subjetiva. A dimensão
objetiva corresponde às características do trabalho em si e às condições oferecidas para a sua
realização, e a subjetiva está relacionada às características pessoais do professor e diz respeito
tanto às competências e habilidades que possui quanto a suas necessidades, desejos, valores,
crenças e projeto de vida. A intersecção dessas duas dimensões refere-se às ligações, basicamente
virtuais, realizadas por meio das avaliações que o professor faz de si próprio, da atividade que
realiza e das condições existentes para o desempenho do trabalho. Quando o resultado dessa
avaliação for positivo, haverá o bem-estar, um estado de satisfação com o trabalho que propicia



boa qualidade de vida e maior envolvimento e comprometimento com o trabalho; e, quando for
negativo, ocorrerá o mal-estar, um estado de desconforto, resultante de insatisfações e conflitos,
que desencadeará estratégias de enfrentamento, as quais se constituem em ações que visam a
eliminar ou minimizar a sensação de mal-estar e obter o bem-estar (REBOLO, 2005).

A dimensão objetiva, de forma mais detalhada, corresponde às características do trabalho
em si e às condições oferecidas para a sua realização. Para que se possa compreender os fatores
do trabalho docente que contribuem para a construção do bem-estar docente, a sua análise deve
considerar quatro componentes essenciais: da atividade laboral, relacional, socioeconômico e
infraestrutural.

O componente da atividade laboral está relacionado ao conjunto de tarefas que o trabalho
docente comporta e às especificidades dessas tarefas quanto: à diversidade e identidade que
possuem entre si, ao grau de autonomia que permitem, aos desafios que impõem, às exigências de
habilidades e concentração, à posse de objetivos e metas claras e exequíveis, ao retorno que
oferecem, à sensação de alteração do tempo e à possibilidade de controle das situações.

O componente relacional diz respeito às relações do professor com as suas tarefas e às
relações interpessoais na instituição escolar. Inclui os seguintes fatores: liberdade de expressão;
repercussão e aceitação das ideias dadas; trabalho coletivo; grupos de trabalho e possibilidade de
troca de experiências; igualdade de tratamento; apoio técnico e socioemocional; participação nas
decisões sobre metas, objetivos e estratégias a serem adotadas; fluxo de informações e formas de
comunicação; reconhecimento do trabalho realizado / feedback; nível de interesse dos alunos.

O componente socioeconômico abrange aspectos sociais e econômicos que atingem
diretamente o professor. Os fatores relacionados a essa dimensão são: salário, salário variável
(bônus, gratificações, hora extra, etc.), benefícios (materiais e não materiais), direitos garantidos,
estabilidade no emprego, plano de carreira, desenvolvimento profissional, treinamentos e
aprimoramento contínuo, horários previsíveis, tempo para lazer e para a família, imagem interna
(entre alunos, professores, funcionários e dirigentes) e imagem externa (entre a comunidade e a
sociedade em geral) da escola e do sistema educacional, responsabilidade comunitária e social da
escola.

O componente infraestrutural diz respeito às condições materiais e/ou ambientais em que se
realiza o trabalho e inclui a adequação das instalações e condições gerais de infraestrutura, a
limpeza e o conforto do ambiente de trabalho, a segurança e os instrumentos, equipamentos e
materiais disponíveis para a realização do trabalho.

A dimensão subjetiva está relacionada às características pessoais do professor e diz
respeito tanto à formação, às competências e habilidades que possui quanto a suas necessidades,
desejos, valores, crenças e projeto de vida.

O professor, com suas características pessoais, realiza avaliações, cognitivas e afetivas, de
si mesmo como trabalhador, da atividade/trabalho que realiza e das condições existentes para o
desempenho do trabalho. Quando o resultado dessa avaliação for satisfatório/positivo, haverá o
bem-estar e, quando for insatisfatório/negativo, ocorrerá o mal-estar.

O mal-estar docente designa um estado de insatisfação com o trabalho; é um estado de
desconforto psicológico que desencadeia sentimentos de raiva, medo e frustração, que provoca
danos à saúde e provoca diversas patologias, entre elas o estresse e o burnout, que geram
conflitos intra e interpessoais e o distanciamento físico e psíquico do trabalho.

Ao analisar os desencadeadores do mal-estar docente, Esteve (1992, p. 33) refere-se ao
sentimento de inutilidade em relação ao trabalho realizado, à concorrência com outros meios de



transmissão de informação e cultura, aos baixos salários, à sobrecarga de trabalho, às condições
de infraestrutura da escola, ao contexto em que se exerce a docência, entre outros, como fatores
que “incidem fundamentalmente sobre a imagem que o professor tem de si mesmo e de seu
trabalho”, o que acaba por afetar a “eficácia docente ao promover um decréscimo da motivação do
professor”.

A desmotivação do professor, o elevado índice de absenteísmo e de abandono da profissão,
a insatisfação profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de indisposição constante,
o estresse dos professores, entre outros sintomas, pode ser entendido como resposta às
adversidades do trabalho docente e ao sofrimento que esse trabalho pode gerar. Os professores,
em estado de mal-estar, não terão a energia necessária para realizar inovações para se envolverem
e se comprometerem com o seu trabalho, para serem criativos e reestruturadores de suas práticas.

Csikszentmihalyi (1992, p. 75) enfatiza que há duas formas de a pessoa enfrentar as
condições insatisfatórias e melhorar a sua qualidade de vida. Uma delas é fazer com que as
condições externas se adaptem ao que se deseja, e a outra é modificar a conduta em relação às
condições externas. Embora possam ocorrer isoladamente, isso é, o indivíduo pode fazer uso de
uma ou de outra em determinada situação, essas duas formas de enfrentamento são complementares
e se inter-relacionam segundo o autor. Quando o foco da estratégia de enfrentamento é a mudança
das condições externas, haverá, evidentemente, mudanças na conduta do indivíduo, e, quando o
foco é na mudança de conduta, certamente provocará alterações das condições externas.

O enfrentamento é um processo dinâmico e implica na tentativa de adaptação1 às condições
e situações que geram insatisfações e conflitos, seja buscando alterar as condições externas
(negociações interpessoais com alunos, colegas e diretores, visando a ajustes nos comportamentos
e atitudes, a partir do estabelecimento de normas e regras e da explicitação de expectativas;
negociações com os governantes e responsáveis pelos sistemas de ensino, etc.) ou modificando a
própria conduta em relação a essas condições e o modo de perceber as situações (por meio de
reestruturações cognitivas: acréscimo de novos dados e conhecimentos que redefinem os valores e
as crenças a respeito da situação problemática).

As estratégias de enfrentamento podem ser: individuais ou coletivas, ativas ou passivas,
focadas no problema ou focadas na emoção, o que permite que, quando a estratégia que está sendo
utilizada não se mostra eficaz, seja substituída por outra. Essa substituição, no entanto, não
depende apenas das características de cada indivíduo, mas depende, também, da dinâmica do
grupo em que está inserido, das condições oferecidas pelo ambiente de trabalho e dos
conhecimentos que o professor possui e consegue mobilizar.

Formar e valorizar os professores são um caminho para que os professores consigam
enfrentar, eficientemente, as adversidades do trabalho e para que se sintam satisfeitos. Ter
conhecimentos necessários e sentir que está realizando um trabalho útil e reconhecido socialmente
darão energias para que o professor se envolva e se comprometa com o trabalho. Só assim, as
metas do PNE poderão ser alcançadas, e as inovações educacionais, tão necessárias para a
sociedade contemporânea, serão implantadas.

Em um documento do Ministério da Educação e Cultura, Souza (2006, p. 4) afirma que

a sociedade precisa das inovações para melhorar continuamente seu bem-estar e sobrevivência, e este é um dos grandes
desafios contemporâneos. Relacionando-o com a educação nacional, devemos propiciar oportunidades inovadoras para
que os desafios atuais da educação sejam superados; precisamos, pois, da criatividade, das ideias e das inovações de
todos os profissionais da educação e em todas as áreas, desde a gestão à aprendizagem e ao processo de transformação
e preparação dos que buscam o sistema educacional para sua autorrealização pessoal e profissional.



O pressuposto de que há articulação entre o bem-estar docente e o sucesso da
implementação do Plano Nacional de Educação e de práticas pedagógicas inovadoras pode ser
melhor entendido a partir das seguintes proposições:

a) As práticas pedagógicas inovadoras exigem, para que sejam exitosas, dispêndio de
energia física e psicológica, envolvimento e comprometimento do professor com o trabalho,
conhecimento e uso da criatividade, além de infraestrutura material, condições adequadas de clima
organizacional, de apoio mútuo e de autonomia;

b) O bem-estar docente, entendido como um estado de prevalência de satisfação com o
trabalho, decorrente de múltiplos fatores (organizacionais e pessoais), que dificulta o
aparecimento do estresse e do mal-estar docente e que contribui para o não adoecimento do
professor, é fator essencial para a motivação e maior envolvimento e comprometimento do
professor com o seu trabalho.

Como criar condições propícias para a implementação exitosa do PNE e das inovações
educacionais? Como possibilitar o comprometimento, minimizar a ansiedade e os conflitos dos
professores inerentes às mudanças que permeiam a sociedade contemporânea e, também, às
mudanças propostas pelo PNE?

Em primeiro lugar, é necessário pensar que a inovação deve responder a uma necessidade,
deve vir para dar novas respostas a velhos problemas de um tempo e um espaço determinados, sob
condições historicamente dadas e pode-se materializar de duas formas possíveis: como produção
ou como adoção. Segundo Souza (2006, p. 11),

a produção da inovação supõe a criação de novas respostas ou novas alternativas de solução a partir da análise e
diagnóstico de uma dada situação, e a adoção da inovação, por outro lado, supõe uma influência externa ao contexto que
a experimenta, normalmente a partir de processos de difusão ou de coerção legal que exige a sua implementação.

As propostas inovadoras com possibilidades de sucesso seriam aquelas “resultantes de
uma análise crítica de sua pertinência e possibilidade de responder às situações contextuais
desafiadoras que se quer superar” (SOUZA, 2006, p. 11). Sendo assim, tanto as inovações
“produzidas” como aquelas “adotadas criticamente” pelos professores, a partir do diagnóstico que
fazem da situação específica da sua escola e do seu contexto, seriam passíveis de êxito. No entanto
as condições de trabalho desfavoráveis e a insatisfação com a profissão, muitas vezes, dificultam a
disponibilidade de tempo e energia e o envolvimento necessário para que os professores façam
esse diagnóstico e sejam produtores ou que adotem criticamente as propostas inovadoras.

Por causa de inúmeros fatores relacionados às condições de trabalho e, também, ao tipo de
formação que receberam, muitas vezes, o que acontece é a adoção acrítica das propostas
inovadoras quer por imposição dos órgãos gestores da Educação quer por modismos. Segundo
Ferretti (1980, p. 80),

[...] a submissão acrítica a um processo de modernização educacional pode impedir ou, pelo menos, dificultar o
surgimento endógeno de inovações pedagógicas, reforçando a dependência (interna e externa). Há, pois, necessidade
premente de que os educadores brasileiros se lancem à produção ou à assimilação crítica de inovações de caráter
pedagógico. Isso significa aproveitar o estreito espaço de movimento existente no campo educacional para gerar
mudanças que não sejam simples expressões de modernidade.

É preciso, então, ampliar o “estreito espaço de movimento” (oferecendo formação
adequada, melhores condições de trabalho, possibilidades de transformação de crenças e valores e
criando espaços para experimentação e trabalho coletivo) para que as práticas pedagógicas



inovadoras possam ser criadas e implementadas eficientemente. Sendo criador ou adotando
criticamente uma proposta inovadora, haverá outro aspecto significativo que contribuirá para o
sucesso, que é, segundo Moreira (1999, p. 139), o fato de o professor se reconhecer, de alguma
forma, nos elementos que configuram uma inovação, e essa identificação com a proposta é
fundamental para o engajamento e comprometimento do professor.

O PNE: as metas e estratégias que podem propiciar o bem-estar
docente

Das 20 metas constantes do PNE, quatro (metas 15, 16, 17 e 18) tratam, especificamente,
da “valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as demais metas
sejam atingidas” (MEC/SASE, 2014, p. 12). Nessas metas e nas estratégias colocadas para
alcançá-las, encontram-se elementos, já explicitados acima, que, além de serem essenciais para a
melhoria da qualidade da Educação, também influenciam diretamente o bem-estar dos professores.

Essas metas destinadas à valorização dos professores dizem respeito à “formação inicial”
(meta 15) e “continuada” (meta 16), ao “salário” (meta 17) e ao “plano de carreira” (meta 18).
Além dessas metas e suas respectivas estratégias, há ainda outras estratégias, previstas para o
atingimento de outras metas, que também fazem referência a elementos importantes para o bem-
estar dos professores, como, por exemplo, a estratégia 5.1, que prevê a “qualificação e
valorização dos(as) professores(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico especí co, a fim de
garantir a alfabetização plena de todas as crianças”; a estratégia 5.6, que visa a “promover e
estimular a formação inicial e continuada de professores(as) para a alfabetização de crianças, com
o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a
articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de
professores(as) para a alfabetização”; a estratégia 6.1, que, para oferecer educação básica pública
em tempo integral, prevê “a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola”;
a estratégia 7.2, que visa a “prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização
pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive,
mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas
nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a Internet”; a
estratégia 7.5, que assegura “formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias
de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de
professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede
escolar” (MEC/SASE, 2014, grifo nosso).

A formação inicial e continuada



A formação inicial, em nível superior, de todos os professores da educação básica, (meta
15) propiciará melhores condições tanto para o exercício das atividades docentes como para a
criação e utilização de estratégias de enfrentamento que servirão para minimizar o mal-estar
gerado pelas adversidades do trabalho e subsidiar a criação de práticas pedagógicas mais
eficientes. A universalização de acesso e permanência aos cursos de licenciaturas, com a
ampliação das ofertas de cursos de Pedagogia e licenciaturas (estratégia 15.1) e o financiamento
estudantil (estratégia 15.2) são ações estratégicas que, juntamente com a reforma curricular dos
cursos de licenciatura e o estímulo à renovação pedagógica (estratégia 15.6), com a valorização
das práticas de estágio (estratégia 15.8) e a ampliação do programa permanente de iniciação à
docência (estratégia 15.3), contribuirão para uma formação articulada com a base nacional comum
dos currículos da educação básica e prepararão o futuro professor para a realidade das escolas,
aproximando-o dessa realidade e propiciando a reflexão sobre as especificidades dessa realidade.
É importante lembrar, no entanto, que, como destacam Hargreaves e Fullan (2000), os professores,
além dos conhecimentos específicos de sua área, devem também ser formados para que: a)
aprendam a trabalhar em condições de incerteza e de ansiedade e b) tenham confiança nas pessoas
e nos processos.

A formação continuada, prevista na meta 16, visa a “formar, em nível de pós-graduação,
50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste
PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino”. A formação continuada, no âmbito do ensino superior, além de se constituir em um direito
dos professores da educação básica, apresenta-se como uma exigência para e do exercício
profissional, como reitera a nota técnica ao PNE emitida pelo Ministério da Educação: “Para que
se tenha uma educação de qualidade e se atenda plenamente o direito à educação de cada
estudante, é importante que o profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha
formação adequada.” (MEC/SASE, 2014, p. 93). Para a consecução dessa meta, ainda está
prevista a ampliação de “oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das
professoras e demais profissionais da educação básica” (estratégia 16.5).

Ainda sobre a formação, a estratégia 5.6 (grifo nosso), que visa a “promover e estimular a
formação inicial e continuada de professores(as) para a alfabetização de crianças, com o
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a
articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de
professores(as) para a alfabetização”, aborda outro aspecto importante para o bem-estar docente.
Um fator de insatisfação para os professores decorrente de uma das principais e maiores
transformações que a sociedade contemporânea vem sofrendo é a “entrada em cena de novos
agentes de socialização (mass media, consumos culturais massivos, etc.) que se converteram em
fontes paralelas de transmissão de informação e cultura” (ESTEVE, 1992, p.36). Esses novos
agentes modificaram consideravelmente o “papel tradicionalmente atribuído às instituições
escolares de transmissão de conhecimentos” (p. 35) e, também, o perfil dos alunos com os quais os
professores terão que trabalhar. Assim, “promover e estimular a formação inicial e continuada de
professores(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras é outro fator importante para a construção do bem-
estar dos professores em seu trabalho (grifo nosso).

A formação, tanto a inicial como a continuada, ao ser garantida e oferecida de forma



adequada, leva ao desenvolvimento profissional, ao aprimoramento de qualidades pessoais e
interpessoais, à aquisição de competências comportamentais, cognitivas e emocionais, à aquisição
de habilidades de autoconhecimento e autoavaliação, ao sentimento de estar “crescendo” pessoal e
profissionalmente, que são aspectos importantes para o bem-estar docente.

Salário e plano de carreira
A formação inicial e continuada leva ao aperfeiçoamento profissional no sentido de

aquisição de novos conhecimentos, melhor desempenho no trabalho e autorrealização, mas também
está relacionado às possibilidades de crescimento profissional e progressão na carreira. Assim, as
metas 17 (salário) e 18 (plano de carreira) são não só pertinentes como, se não forem
implementadas de forma adequada e que satisfaça os professores, poderão colocar em risco a
exequibilidade do PNE.

A meta 17, que visa a “valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE”, trata de um aspecto
essencial para todo trabalhador, que é o salário que recebe pelo trabalho que realiza. Segundo
Dejours (1991), o salário possui inúmeras significações que podem ser classificadas em concretas
e abstratas. As concretas referem-se ao “sustento da família, às férias remuneradas, às melhorias
relativas à moradia, transporte, saúde”, etc. As abstratas referem-se “aos sonhos, fantasias e
projetos de realizações possíveis” contidos no salário. Assim, quando o salário não é suficiente,
ele pode “veicular todas as significações negativas que [decorrem das] limitações materiais e
psicológicas que ele impõe” (p. 51). Um alto salário não é garantia de bem-estar, e isso já foi
comprovado em muitos estudos. Porém um salário muito baixo pode provocar sérios problemas
psicológicos, pois reduz, ao mínimo, as condições de sobrevivência, levando um indivíduo à
percepção de fracasso e impotência diante da vida. Quando Esteve (1991) afirma que a nossa
sociedade é “hipócrita e ambígua [ao aplicar] aos professores o velho discurso da abnegação e do
valor espiritual e formativo de nosso trabalho, quando na realidade despreza tudo o que não tenha
valor material” (p. 24), vê-se ainda mais aumentada a importância que o salário percebido tem
para a obtenção de prazer e satisfação com o trabalho docente.

Quanto ao salário dos professores, o documento Planejando a Próxima Década:
Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação, elaborado pelo MEC/SASE em parceria
com a Universidade Federal de Pernambuco e com contribuições da Associação Nacional de
Política e Administração da Educação (ANPAE), afirma que

apesar de não resolver por si as décadas de problemas relacionados à valorização dos profissionais do magistério, a
implantação dessa lei [Lei nº 11.738/2008, que aprovou o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do
Magistério Público da Educação Básica (PSPN)] concorre no sentido de tornar a carreira do magistério mais atraente do
ponto de vista salarial e, de certo modo, mais atraente pelas condições de trabalho e de realização profissional. Também o
estabelecimento de um piso salarial passou a estabelecer um mínimo a ser implantado pelos entes federativos no sentido
da valorização profissional, bem como na melhoria da qualidade de educação. (MEC/SASE, 2014, p. 54).

Quanto à criação de planos de carreira, expressa na meta 18, que visa a “assegurar, no
prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os(as) profissionais da educação básica e



superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais
da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal”), é importante, pois,
a formação em nível superior e de pós-graduação. O aperfeiçoamento e a atualização podem
propiciar ao professor possibilidades de uma mudança profissional tanto para outras carreiras
(migração da profissão docente para outras profissões e ocupações) quanto para outras áreas do
sistema educacional (áreas administrativas e de gestão). Assim, se, no âmbito da Educação e, mais
especificamente, no âmbito da docência, não houver perspectivas de crescimento profissional para
os professores, as probabilidades de se ter um grande número de professores abandonando a
docência são grandes.

Gatti (1997, p. 60) afirma que, por causa da falta de estruturas consolidadas para a carreira
docente e também pelos baixos salários, o “magistério não é uma carreira atraente”, o que leva ao
“agravamento da situação de não se ter professores nas salas de aula”. Soma-se a isso o fato de a
profissão docente ser uma das poucas, senão a única, na qual é possível iniciar-se sem ter
concluído o curso de formação necessário. Isso a torna uma profissão ambígua, pois, ao mesmo
tempo em que não é atraente pelos baixos salários, é muito atraente no sentido de permitir uma
rápida inserção no mercado de trabalho, tanto para os que ainda não têm formação completa como
para os que já a possuem, tendo em vista a falta de professores nas salas de aula.

Um trabalho que pode ser realizado por “qualquer um”, que não exige, de fato, uma
formação específica e que tem pouco ou nenhum reconhecimento social, gera frustração e
desânimo. Some-se a isso o salário que, em sua dimensão simbólica (DEJOURS, 1991), também
implica em reconhecimento e, quando é considerado insatisfatório, propicia a sensação de falta de
dignidade e respeito, tem elementos que levarão ao não envolvimento do professor com o trabalho
e, também, o abandono da profissão, impossibilitando o êxito da implementação do PNE.

Jornada e local de trabalho
A estratégia 6.1, que, para oferecer educação básica pública em tempo integral, prevê “a

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola”, é mais um fator que
contribui para o bem-estar docente. Ter jornada integral e trabalhar em apenas uma escola
facilitam a questão de deslocamentos entre os locais de trabalho, que, se forem distantes entre si,
acabam por ocupar muito tempo e desgaste do professor no trânsito e com transporte coletivo,
fazendo com que chegue aos seus locais de trabalho já cansado e desanimado.

Mas, mais importante que a questão do deslocamento, é o fato de que trabalhar em apenas
uma escola propicia a formação de vínculos mais estáveis e duradouros com a escola, os alunos e
colegas. O trabalho, para que seja realizado satisfatoriamente e cumpra seu papel equilibrador,
requer o estabelecimento de vínculos específicos com determinadas classes de objetos:
instituições, pessoas, instrumentos e organizações (PICHON-RIVIÈRE, 1998). Esses vínculos, no
caso do trabalho docente, são entendidos como o conjunto de relações que o professor estabelece
com a escola e o trabalho docente e que só serão possíveis de serem estabelecidos se houver
tempo e espaço suficientes e adequados, e isso depende, principalmente, do tipo de jornada de
trabalho e das formas de organização e funcionamento da escola.



Infraestrutura, equipamentos e instrumentos de trabalho
A escassez de recursos materiais limita a atividade docente em vários sentidos e exige do

professor um esforço muito grande para que consiga manter a atenção dos alunos e ministrar uma
aula satisfatória, de acordo com suas expectativas e com a percepção que tem do seu papel. A
ausência ou insuficiência de recursos materiais é um fator que pode gerar insatisfação com o
trabalho, não só por torná-lo mais difícil ou menos produtivo, pois muitos professores, fazendo uso
de sua criatividade e seu esforço, conseguem contornar a insuficiência desses recursos, mas,
também, porque gera insatisfação, frustra um ideal, impossibilita a realização do trabalho de um
modo concebido como ideal e, ainda, pela desvalorização do trabalho docente e do próprio
professor, que está implícito nesse quadro.

Assim, a escola, o local de trabalho do professor, deve oferecer os materiais básicos de
apoio ao ensino, como, por exemplo, biblioteca, laboratórios, recursos audiovisuais, entre outros,
que possibilitam adequar as atividades educacionais conforme as necessidades e expectativas de
professores e alunos. Deve oferecer, também, instalações e condições gerais de infraestrutura que
proporcionem conforto. Um ambiente bem-conservado, com iluminação e ventilação adequadas,
com banheiros e demais instalações limpas, não poluído visualmente e com um nível razoável de
barulho, evita o desgaste físico e mental e contribui para a realização das atividades inerentes ao
processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, é clara a importância da estratégia 7.5, que
assegura “formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e
profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar” (grifo nosso).

Considerações finais
A partir da breve análise realizada neste artigo, que visou a identificar, entre as metas e

estratégias prescritas no PNE, especialmente aquelas que dizem respeito à valorização dos
profissionais da Educação, as possibilidades que se colocam para a melhoria da qualidade de vida
no trabalho e para o bem-estar docente, acredita-se que são boas as perspectivas para a obtenção
deste.

Considerando que a formação inicial e continuada dos professores, as condições de
trabalho e a gestão do sistema educacional e das escolas são aspectos fundamentais que intervêm
no modo como o professor desenvolve seu trabalho e realiza os esforços necessários às inovações
e às adaptações exigidas pelas mudanças da escola contemporânea, acredita-se que as metas
propostas pelo Plano Nacional de Educação, especialmente aquelas relacionadas à formação e
valorização dos professores, são essenciais para o bem-estar docente e a consecução do PNE.

Deve-se destacar, no entanto, que, se os professores não forem participantes ativos no
planejamento e execução das estratégias que levarão ao alcance dessas metas, considerando as
especificidades de seus contextos e suas necessidades, as perspectivas de se implementar o plano
de forma eficiente são remotas. É preciso um esforço conjunto de governos, de dirigentes dos



sistemas educacionais e das escolas, da sociedade em geral e, principalmente, o cumprimento de
todas as metas de valorização dos professores para a implementação exitosa do PNE.
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A docência na educação superior, assim como as lacunas formativas de professores
universitários, tem sido amplamente pesquisada. Estudos como os de Almeida e Pimenta (2011),
Nóvoa (2008), Canário (2005), Behrens (2007), Isaia (2000), Marcelo Garcia (1999, 2009), Melo
(2013), Tardif (2000) e outros constatam que, na pós-graduação stricto sensu, lócus de formação
dos docentes universitários, as trajetórias permanecem orientadas para o aperfeiçoamento de
competências técnico-científicas. No que se refere à formação didático-pedagógica do professor
universitário, específica para o exercício da docência, os estudos destacam fragilidades conforme
Pimenta e Anastasiou (2002), Masetto (2000), Cunha (2002), Anastasiou (2002), Melo (2009),
Morosini (2001), dentre outros.

O contexto atual de profundas mudanças econômicas, sociais e políticas tem afetado as
universidades conforme nos alertam Chauí e Bernheim (2008). Frente a esse contexto, as
universidades têm sido chamadas a reverem suas teorias, suas práticas, seus valores e, até mesmo,
sua constituição como instância de produção e disseminação do conhecimento. Nesse cenário de
mudanças, o trabalho dos professores é afetado conforme nos mostram Marcelo Garcia e Vaillant
(2012), uma vez que ensinar na universidade requer o enfrentamento de desafios que vão desde a
compreensão do que significa ser professor até a organização da aula, além de todos os dilemas
presentes nessa intrincada teia de relações.

Diante dos inúmeros dilemas e contradições enfrentados no cotidiano universitário, coloca-
se em discussão a importância de formação didático-pedagógica dos docentes. Fica evidente a
necessidade de se instituírem, nas universidades, políticas de formação e desenvolvimento
profissional a partir da criação de espaços apropriados, para discussão e reflexão, a respeito da
docência e dos desafios enfrentados no exercício da profissão. Será preciso buscar um
entendimento sobre o sentido da instituição universitária e do compromisso de seus docentes, com
a melhoria da qualidade da formação pessoal e profissional dos estudantes.

Nossas contribuições para o debate sobre a docência na educação superior são explicitadas
com base nas pesquisas que temos desenvolvido nos últimos anos1 e nos trabalhos que temos
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, no âmbito de sua pró-reitoria de graduação2.
Partimos do pressuposto de que os professores reelaboram seus saberes iniciais em um diálogo
constante com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas em seu contexto de trabalho.
É por meio do diálogo e num processo coletivo de troca de experiências que os docentes



constroem seus saberes e orientam suas práticas. Atentas a essa questão, temos levado adiante um
projeto institucional de formação e desenvolvimento docente que considere as necessidades
formativas dos professores. O intuito é promover oportunidades para o diálogo, criar cenários ou
situações diversas como cursos, palestras, oficinas e rodas de conversa e focalizar, nesses
instantes, aspectos relevantes da profissão docente, das práticas pedagógicas, metodologias ativas,
saberes, identidade profissional, planejamento, relação professor-aluno, avaliação da
aprendizagem, dentre outras temáticas sugeridas ou requeridas pelos próprios docentes.

Diálogo com o referencial teórico: formação e desenvolvimento
profissional

O conceito de formação de professores, norteador da análise desenvolvida na pesquisa,
refere-se a um processo dinâmico, plural, fundado no compromisso individual e coletivo, numa
perspectiva crítica e sistematizada, conforme nos alerta Marcelo Garcia (1999, p. 30):

Formação de professores é o processo sistemático e organizado mediante o qual os professores – em formação ou em
exercício – se comprometem individual e coletivamente em um processo formativo que, de forma crítica e reflexiva,
propicie a aquisição de conhecimentos, destrezas e habilidades que contribuam no desenvolvimento de sua competência
profissional.

A formação é uma das dimensões do processo de desenvolvimento profissional do docente
e perpassa toda a carreira profissional. O desenvolvimento profissional refere-se à maneira como
os professores identificam e reconhecem a si mesmos e aos seus pares. No entanto depende de
fatores que constituem o contexto da atuação docente, tais como: espaço e condições de trabalho,
políticas públicas, crenças e valores pessoais e profissionais, formação inicial e continuada,
identidade e socialização docente, experiências, saberes, práticas, dentre outros.

Podemos, assim, afirmar que a profissão docente é marcada por uma pluralidade de
aspectos e dimensões e, por isso, exige uma peculiar formação. Marcelo Garcia (1999), ao
analisar o processo de formação do professor, contribui ainda para o entendimento de nos
processos formativos que devem ser consideradas múltiplas perspectivas, principalmente as que
se referem ao seu desenvolvimento pessoal. Considera que a formação é um trabalho do professor
sobre si mesmo, ou seja, eminentemente, um processo de autoformação que envolve as
experiências vividas pelo professor, sua história de vida, seus interesses, suas crenças e seus
valores. Logo a formação não poderá ser meramente técnica ou instrumental sob pena de se
constituir em processo totalmente estéril, inócuo. Para o autor, a formação de professores pode ser
compreendida como:

Área de conhecimentos, de investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se implicam
individualmente ou em equipe, em experiências da aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram seus
conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu
ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem.
(MARCELO GARCIA, 1999, p. 26).

O desenvolvimento profissional do docente consiste numa dimensão essencial para a



melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem e da formação dos estudantes. A
compreensão sobre o que seja o desenvolvimento profissional dos professores deve ultrapassar a
ideia de domínio de métodos, técnicas e conhecimentos específicos para alcançar o âmbito daquilo
que justifica o próprio ato de ensinar.

É o processo através do qual os professores, como agentes de mudança, reveem, renovam e ampliam, individual ou
coletivamente, o seu compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de forma crítica,
juntamente com crianças, jovens e colegas, o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais em cada
uma das fases das suas vidas profissionais. (DAY, 2001, p. 21).

Para Marcelo Garcia (2009), o conceito de desenvolvimento docente subjaz uma
perspectiva de continuação, movimento e, por isso, vai além da tradicional justaposição entre
formação inicial e formação contínua. Para o autor, o desenvolvimento profissional docente deve
ser entendido como atitude permanente de indagação, de formulação de questões e busca de
soluções a respeito dos desafios que, cotidianamente, permeiam a vida profissional dos
professores.

Nesse processo de desenvolvimento profissional, a experiência tem um papel
preponderante, pois permite aos professores relacionar conhecimentos previamente construídos
com situações vivenciadas, sejam elas espontâneas ou planejadas pelo docente que as realiza em
benefício da aprendizagem dos estudantes e que contribuem para a qualidade de sua aula. O
desenvolvimento profissional é aqui compreendido como um processo de autoformação e
interformação, ou seja, um processo a um só tempo, individual e coletivo, que ocorre a partir de
necessidades reais, contextualizadas no espaço-tempo de sua atuação profissional. Somente nessa
perspectiva, poderá haver a elaboração de saberes e práticas que possibilitem aos professores
desenvolverem-se para melhor desempenhar sua função. Segundo Joyce (1980) apud Cruz (2006,
p. 19), o desenvolvimento profissional deve cumprir três necessidades:

A necessidade de um sistema educativo eficaz e humanizado capaz de adaptar-se às modificações das necessidades
sociais; a necessidade de encontrar formas de ajudar o staff educativo a melhorar o potencial pessoal, social e acadêmico
dos jovens; e a necessidade de desenvolver e melhorar o desejo do professor de viver uma vida satisfatória e
estimulante3.

Os aspectos destacados referem-se à dimensão pessoal e profissional diretamente
relacionados à necessidade de satisfação pessoal do professor ao exercer seu ofício na docência.
Nessa perspectiva, o professor, ao se desenvolver profissionalmente, encontra formas de
contribuir com o aprimoramento dos estudantes. Para Marcelo Garcia (2009), o conceito de
desenvolvimento profissional docente tem-se modificado nas últimas décadas, devido a mudanças
de paradigmas, nos processos de ensinar-aprender. Contudo ele destaca algumas características
que podem nos ajudar a explicitar ainda mais esse conceito.

Baseia-se no construtivismo e não nos modelos transmissivos, entendendo que o professor é um sujeito que aprende de
forma ativa ao estar implicado em tarefas concretas de ensino, avaliação, observação e reflexão; entende-se como sendo
um processo de longo prazo, que reconhece que os professores aprendem ao longo do tempo; (...) assume-se como um
processo que tem lugar em contextos concretos; (...) o professor é visto como um prático reflexivo, alguém que é
detentor de conhecimento prévio quando acede à profissão e que vai adquirindo mais conhecimentos a partir de uma
reflexão acerca de sua experiência. (MARCELO GARCIA, 2009, p. 11).

Numa síntese, podemos considerar que o desenvolvimento profissional docente possa ser



entendido como processo e não apenas produto. Se compreender o seu agir profissional como um
processo em desenvolvimento, o professor dispor-se-á a refletir sobre suas próprias vivências, a
analisar suas opções teóricas e metodológicas, a rever sua prática, reelaborá-la, criar outras novas
e seguir desenvolvendo-se profissionalmente como docente.

Para Behrens (2007), o desenvolvimento desse profissional relaciona-se ao paradigma da
complexidade. Trata-se de uma concepção fundada em uma visão crítica, articulada, ampla e
sistêmica que percebe a prática pedagógica como processo que se constitui pelo individual e
coletivo, ao longo da formação continuada e permanente; pelas revisões e renovações de práticas e
conhecimentos; pelo saber, saber-fazer, ser e conviver. O autor compartilha com Marcelo Garcia
(1999) a distinção de quatro ocasiões do processo de aprender a ser professor. A primeira,
chamada de pré-treino, ocorre no período da escolarização básica em que o futuro docente, ainda
na condição de estudante, tomará como exemplo, a atuação de seus professores. A segunda,
designada de formação inicial e formal, equivale ao aprendizado que ocorre no âmbito das
instituições onde o docente se prepara para o exercício profissional. A terceira ocasião desse
aprendizado é fase de iniciação, que se refere ao que o professor pode apreender da prática
vivenciada num espaço de atuação. Por fim, o aprendizado que equivale à formação permanente
que se dá ao longo de toda a sua trajetória docente.

Diante disso, Marcelo Garcia (1999) e Behrens (2007) evidenciam a ideia de que o
desenvolvimento profissional do docente é um processo que tem início, mas não tem fim e que se
realiza pela observação, participação, autoria, investigação, aprimoramentos. Assim, quando nos
referimos ao desenvolvimento profissional de professores, adentramo-nos num processo complexo
que remete a múltiplos modelos teóricos e estratégicos (DIONNE, 2007). Isso explica o porquê de
o termo “desenvolvimento” ser utilizado para identificar projetos de intervenção de diferentes
naturezas, aspectos e especificidades. Trata-se de uma dialética da ação, com suas possibilidades,
precariedades, necessidades e urgências, na qual os atores envolvidos se unem para buscar meios
de se desenvolverem profissionalmente.

Com relação às necessidades formativas de docentes universitários, Pimenta (2006)
também nos ajuda a compreender que a profissão docente possui a dimensão teórico-prática e é
uma das mais amplas atividades de ensino e formação ligadas à prática educativa que ocorrem na
sociedade. O professor, além do conhecimento numa determinada área, deverá ainda compreender
o campo pedagógico para assumir tarefas práticas relativas à docência, visto ser essa uma
profissão que demanda uma formação ampla e densa em termos de elaboração de conhecimentos
específicos da profissão docente.

As contribuições teóricas exploradas até aqui clarificam o entendimento de que os
professores são pessoas em permanente formação. Podemos, assim, asseverar que o professor
universitário se desenvolve, como tal, ao longo de toda uma trajetória – que começa enquanto ele
ainda se encontra na condição de estudante. Compreender isso significa considerar a
multiplicidade dos fatores – históricos, políticos, sociais, culturais, econômicos – que interferem
na maneira como o professor compreende a si próprio e a sua profissão. Trata-se de um processo
dialético permeado por influências individuais e coletivas, internas e externas ao sujeito.

Os caminhos da investigação



A pesquisa inspira-se no modelo de formação de professores centrado na reflexão, descrito
por Marcelo Garcia (1999). Adotou-se o conceito de desenvolvimento profissional de professores,
como uma noção que concebe o docente como um profissional do ensino. Essa definição tem uma
conotação de evolução e continuidade que supera a tradicional justaposição entre formação inicial
e o aperfeiçoamento dos professores. Pressupõe uma importância ao aspecto contextual e
organizacional que supera a visão tradicional individualista das atividades de aperfeiçoamento
dos professores.

A investigação tem caráter qualitativo, pois essa abordagem permite uma diversidade de
enfoques para compreender o objeto de estudo. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a
investigação qualitativa “exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que
tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais
esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Por essa razão, a análise dos dados é possível por um
processo indutivo, ou seja, o investigador não recolhe dados com o objetivo de confirmar
hipóteses construídas previamente, pelo contrário, as abstrações são construídas à medida que os
dados são coletados e categorizados. Nesse sentido,

para um investigador qualitativo que planeja elaborar uma teoria sobre o seu objeto de estudo, a direção desta só se
começa a estabelecer após a recolha dos dados e o passar de tempo com os sujeitos. Não se trata de montar um quebra-
cabeça cuja forma final conhecemos de antemão. Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que
se recolhem as partes. O processo de análise é como um funil: as coisas estão abertas de início e vão-se tornando mais
fechadas e específicas no extremo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50).

Isso significa que é no curso da investigação, ou seja, no decorrer do processo que o objeto
de pesquisa começa a ser compreendido e delineado. Esse movimento requer, do pesquisador, a
constante revisão crítica dos caminhos e dos instrumentos de coleta de dados, pois não há como
reconhecer o que seja essencial ou secundário antes de iniciar a investigação. Além disso, “o
processo de condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os
investigadores e os respectivos sujeitos, dados estes não serem abordados por aqueles de forma
neutra” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51), porque as análises são carregadas de sentido e de
intencionalidades pelo pesquisador e não há, portanto, como ser neutro ou mesmo imparcial, o que
requer maior acuidade no sentido de compreender o objeto de pesquisa, sem se deixar contaminar
por prejulgamentos ou evidências aparentes. Consideramos, enfim, que esta pesquisa se constitui
em oportunidade formativa, para todos os envolvidos, ampliando as percepções sobre a formação
continuada de docentes no ensino superior, bem como no aprendizado dos aspectos metodológicos
pertinentes.

Os sujeitos da pesquisa são os professores da Universidade Federal de Uberlândia,
(oriundos das diferentes áreas de conhecimento). Um critério de seleção dos participantes é a
disponibilidade e aceitação em participar de todas as fases da pesquisa. Os professores são
participantes do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente (PDPD) ofertado pela IES e
concordaram com os termos da pesquisa. Participou das ações formativas um total de 30
professores. Não houve um número-limite para adesão.

O curso foi organizado com carga horária semanal de 4 horas, em oito módulos, totalizando
32 horas. As temáticas foram sugeridas pelos próprios docentes conforme a seguinte configuração:
aspectos gerais da docência universitária; saberes docentes e identidade profissional; teorias de
educação; metodologias ativas e ferramentas de ensino-aprendizagem; planejamento; e avaliação
da aprendizagem. Os encontros foram realizados de forma que os participantes pudessem



envolver-se em todas as atividades propostas, com momentos de exposição intercalados com
debates, oficinas, avaliações e relatos de experiências. As temáticas foram encaminhadas com a
contribuição de professores especialistas em educação superior. A diversidade de formações e de
experiências profissionais enriqueceu os debates e ampliou a compreensão da docência
universitária.

Parte significativa dos dados foi obtida por meio de questionários, sendo um de
identificação dos sujeitos e outro ampliado, contendo questões referentes às concepções dos
professores sobre educação, docência, formação, aula, planejamento, avaliação e relação
professor-aluno. Além disso, foram realizadas observações durante a participação do docente, nos
projetos de formação continuada, na IES e em algumas de suas aulas, após a participação no
projeto de formação (com a devida autorização e atendendo aos procedimentos éticos). O diário
de campo, contemplando anotações das pesquisadoras durante todo o processo, foi um instrumento
valioso de construção dos dados da pesquisa. Para identificação dos sujeitos da pesquisa, foi
criado um código alfanumérico por exemplo: P1MDE, em que “P” representa professor; “1”,
ordem de transcrição; “M”, masculino (sexo); “D”, doutor (titulação); e “E”, exatas (grande área).

Tais instrumentos, como identificado por Silva (2010), amalgamam-se à investigação ao
relacionar a problemática e as diferentes maneiras de trabalhar com os sujeitos envolvidos. A
forma de utilização, ampliação e substituição desses instrumentos de coleta de dados foi
constantemente reavaliada, tendo em vista a consecução dos objetivos da pesquisa.

Os dados construídos no decorrer das observações foram analisados segundo a técnica de
análise de conteúdo (BARDIN, 1977; PUGLISI; FRANCO, 2005), que nos parece bem-apropriada
aos propósitos da investigação em tela. A análise de conteúdo tem como pressuposto de que, por
trás do discurso aparente, explícito e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvelar.
Para Bardin (1977), a expressão “análise de conteúdo” refere-se a um conjunto de técnicas para a
compreensão dos conteúdos de mensagens que visam a obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção dessas mensagens. A técnica exige que se inicie pela constituição de um corpus
de documentos a serem submetidos aos procedimentos analíticos. A análise de conteúdo se realiza
em três momentos consecutivos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados
(a inferência e a interpretação).

Práticas formativas: dialogando com os professores
O conceito de formação está diretamente relacionado à dimensão pessoal do

desenvolvimento humano assim como às necessidades individuais de alcançar metas e objetivos
profissionais. Isso significa que há uma correlação direta entre o que se deseja e as condições para
se efetivarem os processos formativos. Segundo Berbaum apud Vaillant e Marcelo Garcia (2012,
p. 28), é preciso considerar que:

Uma ação de formação corresponde a um conjunto de condutas, de interações entre formadores e educandos, que pode
perseguir múltiplas finalidades, explicitadas ou não, e através das quais se chega a certas mudanças. Uma peculiaridade
das ações de formação que se desenvolvem em um contexto específico, com uma organização material determinada e
com certas regras de funcionamento.



Os professores participantes da pesquisa, ao serem questionados com relação às
contribuições dos percursos formativos que tiveram, assim como sobre a consistência da sua
formação na pós-graduação, para o exercício da docência universitária, destacaram:

Obtive uma base teórico-prática na graduação que me possibilitou boa adaptação no magistério. Mas, na pós-graduação,
como é característico dos cursos de pós-graduação, não há exigência na formação prática, mas sim teórica. (P4MDB).

O preparo se deu através dos bons exemplos deixados por professores cujo trabalho acadêmico me supervisionava
favoravelmente, seja em aula ou fora dela. (P26FME).

Quando questionamos sobre as principais habilidades que julgam necessárias para um
professor, alguns enumeraram que seriam uma boa preparação das aulas e uma boa exposição do
assunto a ser abordado ou o que alguns denominaram de clareza nas explicações. Uma professora
ainda afirma: “O professor universitário tem que ter uma boa formação, tem que conhecer o que
ele vai lecionar [...] Ser uma pessoa que vai transitar bem entre sua posição acadêmica e de
professor, de trazer a informação para os alunos.” (P12MDE).

Apesar de haver um comprometimento com a atividade docente, nos depoimentos
destacados acima, observamos, ainda que de forma subentendida, uma concepção ainda com
características tradicionais que se sustenta na ideia de reprodução de práticas de transmissão de
conhecimentos de alguém que “sabe muito”, que tem o domínio da disciplina a ser ensinada para
alguém que nada ou pouco sabe. A concepção de que ser professor é transmitir bem os conteúdos
nos remete a uma perspectiva tradicional de “educação bancária” conforme dizia Freire (1996).
Entretanto os próprios docentes percebem, de algum modo, a existência de lacunas em seus
saberes. Eles apresentam e reconhecem suas dificuldades no campo didático-pedagógico conforme
relatos a seguir:

Eu estou na UFU há 30 anos e é a primeira vez que eu tenho oportunidade de discutir sobre o que faço como professor.
(P28MPhDE).

Compreendi que ser professor vai muito mais além da transmissão da informação. (P3MME).

Com o curso, me senti mais responsável pela vida e formação do aluno como pessoa do que apenas capacitá-lo
profissionalmente. (P20FMSA).

Configura-se, pois, como um desafio à docência universitária o desenvolvimento de
estratégias formativas que envolvam esforços pessoais e institucionais orientados para a
construção de conhecimentos, saberes e fazeres próprios da docência universitária. Os
professores, ao serem incitados a refletir sobre sua formação e a relacioná-la com sua prática,
compreendem a necessidade de se reposicionarem como professores, no sentido de reverem suas
opções teórico-metodológicas, conforme podemos verificar:

Percebi que, de modo intuitivo, sigo uma determinada concepção de educação, e o curso me ajudou a identificá-la. O
curso me ajudou a planejar as disciplinas de modo mais flexível, claro e aprimorar os instrumentos avaliativos. (P5FDB).

Compreendi claramente a importância da avaliação inicial dos alunos para o planejamento das aulas. (P6MDE).

A partir do que observa Pimenta e Anastasiou (2002), na maioria das instituições de ensino
superior, embora os professores possuam experiência significativa e mesmo anos de estudos em
suas áreas específicas, prevalece o despreparo acerca das questões relativas ao processo próprio



do ensinar. Dessa forma,

predominam dentre os professores universitários brasileiros um despreparo e até um desconhecimento científico do que
seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual serão responsáveis a partir do instante em que ingressam no
departamento e na sala de aula. [...] Considerando os problemas que esse desconhecimento acarreta na formação dos
estudantes de graduação, observa-se uma preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional de professores
universitários e com as inovações no campo da atuação didática. (ALMEIDA; PIMENTA, 2011, p. 26).

Contudo a formação no campo pedagógico não é algo que se possa conseguir rapidamente.
Ela requer boa dose de investimento pessoal e institucional, já que envolve, além de sólidos
conhecimentos sobre educação e ensino, uma dose de sensibilidade frente ao aluno com suas
necessidades de aprendizado, boas relações interpessoais e uma prática de ensino focalizada no
processo de aprender do discente. A respeito da formação, Imbernón destaca:

A formação permanente deveria apoiar-se, criar cenários e potencializar uma reflexão real dos sujeitos sobre sua prática
docente, de modo que lhes permita examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes, etc.,
potencializando um processo constante de autoavaliação do que se faz e analisando o porquê se faz. (IMBERNÓN, 2009,
p. 47).

A formação de professores, nessa perspectiva, deverá ter o contexto do ensino como ponto
de partida e de chegada, para as reflexões e construção de novos saberes que permitam aos
professores reelaborarem suas concepções. Coerentes com esses princípios, as ações formativas
realizadas no âmbito da Divisão de Formação Docente da Pró-Reitoria de Graduação da UFU
consideram que todas as propostas a serem desenvolvidas devem partir do interesse dos
professores. Do contrário, consideramos que a formação distanciada do contexto de trabalho, de
caráter individualista, a partir de modelos transmissivos, pouco tem a contribuir para o
desenvolvimento profissional docente.

No decorrer das ações formativas, os professores destacaram a importância da interação
entre os pares e da troca de experiências como possibilidades de ampliar a compreensão da
universidade. Um dos registros ilustra bem esse aspecto: “Partilhar as histórias pessoais me
confortou em alguns aspectos que eu me questionava quanto à própria docência. É bom saber que
eu não estou sozinha nessa caminhada e que todos carregam algumas angústias, talvez, próprias de
cada um ou da profissão.” (P20FMSA).

Outra afirmação foi feita com relação a esse aspecto: “Tive oportunidade de refletir sobre
por que escolhi a docência e de recordar os aspectos que me motivaram desde o início de minha
profissão.” (P17FDB).

Ao abordarmos a formação de professores, há, inevitavelmente, a necessidade de
relacionar os processos formativos com a construção da identidade docente. Debesse (1982, apud
GARCIA, 1999, p. 19) destaca que a identidade docente não se dá de forma autônoma, mas em um
processo de autoformação, permeada de modo independente; pela heteroformação, desenvolvido a
partir de fora, por especialistas; e, finalmente, a interformação, uma construção entre futuros
professores e professores em fase de atualização de conhecimento. O desenvolvimento
profissional “ocorre ao longo de toda a carreira docente, da origem à maneira como os professores
identificam e reconhecem a si mesmos e aos outros”, conforme ressalta Marcelo Garcia (2009, p.
10). É, portanto, entendido de forma ampliada e relaciona-se diretamente a espaço de trabalho,
políticas públicas, crenças, valores, formações inicial e continuada, identidade docente,
experiências, saberes, práticas, socialização, dentre outros.



No decorrer dos debates, os professores apresentaram suas concepções de educação numa
perspectiva que ultrapassa o paradigma tradicional, o que nos permitiu verificar alterações em
suas concepções pedagógicas:

Passei a organizar as aulas com mais antecedência, programando o curso de forma mais estruturada. (P2MPhDE).

Não modifiquei tanto o planejamento, mas passei a estabelecer mais claramente os objetivos da aula. (P3MME).

Aprendi a reavaliar as formas de planejar as aulas e relacionando ao PPC como um todo. Entendi que cada aula deve ter
início, meio e fim. (P14FDB).

Ao serem questionados sobre a relação professor-aluno, as ambiguidades da docência e os
enfrentamentos nas salas de aula, os docentes ressaltaram as contribuições do curso nos seguintes
aspectos:

Passei a ter uma abordagem mais humanística com os alunos e menos autoritária com os alunos. (P2MPhDE).

Tenho, paulatinamente, aprendido que não se trata de uma relação de oposição com os alunos, mas de parceria. O curso
favoreceu muito esse processo. (P4FDH).

Aprendi sobre flexibilização, a ter um olhar mais individualizado. (P12FDB).

Modifiquei o tratamento do aluno tanto em aula quanto no atendimento, adotando uma identidade de um professor mais
acessível aos alunos. (P3MME).

É interessante destacar o lugar que a dimensão teórico-prática assume nos cursos. Ao terem
compreensão dos conceitos referentes ao processo de ensino-aprendizagem, os professores
puderam reconhecer a importância de rever suas práticas pedagógicas. Embora a professora
(P7FDB) tenha explicitado sua insegurança quando busca inovar em suas aulas, relata que, após
participar do curso, sentiu-se encorajada a utilizar as metodologias ativas. Ao serem questionados
sobre eventuais modificações em suas concepções, os professores participantes destacaram as
principais contribuições das ações formativas:

Estou buscando aplicar novos recursos nas minhas aulas. São ainda ensaios, mas já não uso apenas a aula expositiva.
Quero aprender a despertar nos alunos a vontade de conhecer. (P17FDB).

A abertura de horizontes em relação às inúmeras metodologias e ferramentas já se apresentou uma grande modificação
nas minhas aulas. (P8FDSA).

Tive contato com a metodologia que não conhecia, experimentei algumas e já as visualizo como uma maneira muito mais
efetiva de estímulo ao conhecimento. (P4FDH).

Os depoimentos demonstram as dificuldades enfrentadas pelos professores no sentido de
romper com a organização tradicional da aula universitária, em que o professor é o centro do
processo, e os estudantes assumem atitude passiva frente ao seu próprio aprendizado. Masetto
(2005, p. 80-81) nos alerta para o fato de que, na educação superior, a grande preocupação é com
o próprio ensino e destaca que um desses fatores refere-se:

a uma metodologia, que, em primeiro lugar deve dar conta de um programa a ser cumprido, em determinado tempo, com
a turma toda; por isso mesmo, uma metodologia que se esgota em 90% das atividades em aulas expositivas; e a avaliação
se realiza como verificação, em determinados momentos, da apreensão ou não dos conteúdos ou práticas esperados.



Masetto (2005, p. 81) indica a necessidade de substituir “a ênfase no ensino pela ênfase na
aprendizagem”. Ao fazer essa proposição, o autor não se refere apenas a um trocadilho, mas
indica, principalmente, uma mudança epistemológica nas concepções do professor que se reflete
diretamente na forma como ele organiza sua prática pedagógica. A docência universitária,
entendida e vivenciada na perspectiva da aprendizagem, requer a compreensão de que o aluno está
em processo de desenvolvimento, sendo a aula concebida como o espaço em que os estudantes
deverão ser instigados a se desenvolverem plenamente do ponto de vista intelectual, na dimensão
cognitiva (saber), na dimensão procedimental (saber fazer), mas também a construírem atitudes e
valores (saber ser). Essas dimensões são igualmente importantes, pois consideram a necessidade
de construir um processo formativo numa perspectiva de desenvolvimento integral do estudante,
superando a visão cognitivista apenas.

Com relação ao módulo sobre avaliação da aprendizagem, os professores sentiram-se
instigados a participar ainda mais. Na opinião dos professores, a avaliação da aprendizagem é
sempre desafiadora, principalmente por sua dimensão subjetiva. Nos relatos, ficaram evidentes as
dificuldades enfrentadas pelos docentes com relação à elaboração da prova, destacada como o
principal instrumento de avaliação utilizado nos cursos de graduação. Lembramos que os projetos
pedagógicos apresentam a concepção de avaliação formativa, mas nem sempre há coerência entre
o que está escrito e o que se realiza no cotidiano universitário. A respeito do sentido da avaliação
de abordagem formativa, Vasconcellos (2006, p. 44) contribui ao anunciar que:

avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica reflexão crítica sobre a prática, no sentido de
captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para
superar os obstáculos. (VASCONCELLOS, 2006, p. 44).

De posse dos resultados da avaliação, entre acertos e erros, é importante que haja um
processo de reorientação da aprendizagem, pois somente há sentido em avaliar para que se tome a
decisão a respeito dos resultados obtidos pelo processo avaliativo. A respeito desse aspecto, os
professores destacaram:

Gostei dos exemplos, da troca de experiência e, muito delas, já estou usando. Outro ponto bastante importante está
relacionado aos objetivos da prova, como são elaboradas as questões e como serão interpretadas pelos alunos.
(P9MME).

Aprendi sobre a importância de organizar a avaliação de acordo com o objetivo da questão e de acordo com o
instrumento escolhido (prova, exercício, seminário). (P7FMSA).

Mudei a forma de refletir sobre os objetivos e o conceito de avaliação: me fez repensar minha maneira de avaliar os
alunos e dar menos importância aos números e mais importância a qualidade da aprendizagem. (P20FMSA).

Dessa forma, a avaliação foi amplamente discutida, principalmente, as abordagens, o que
fazer com os resultados, os critérios de avaliação que devem ser publicizados, além dos
encaminhamentos referentes ao processo de ensino-aprendizagem.

Considerações: provisoriedade...
A pesquisa com foco no desenvolvimento profissional dos professores nos possibilitou



compreender que a formação é um processo que se inicia muito antes do ingresso na carreira de
magistério superior, na medida em que os professores consideraram, em suas práticas cotidianas,
na Universidade, a influência das experiências anteriores ao acesso na profissão – escolares,
familiares, profissionais e sociais. Podemos observar que a experiência que esses professores
tiveram anterior à carreira do magistério superior foi o principal elemento que contribuiu para o
desenvolvimento do trabalho e o enfrentamento dos desafios postos na profissão docente.

A análise dos dados demonstra que há significativas mudanças nas crenças e atitudes dos
professores, principalmente com relação a:

- “Concepção de docência” – ser professor não é mais “transmitir conteúdos
prontos/estanques” como mediação entre conhecimento e estudantes;

- “Profissionalismo” – importância de exercer a docência com maior comprometimento,
considerando a diversidade de perfil dos estudantes;

- “Relação professor-aluno” – construída a partir do respeito mútuo, perspectiva dialógica;
- “Planejamento” – ferramenta importante para a prática pedagógica;
- “Avaliação da aprendizagem” – ponto crucial da docência; subjetividade; abordagem

somativa x formativa;
- “Identidade docente” – maior compreensão do “eu profissional”, que não se separa do

“eu pessoal” (NÓVOA, 2002).
Segundo Marcelo Garcia (2009, p. 12):

A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências. Uma perspectiva
que assume a ideia de que o desenvolvimento profissional dos professores nunca para, constituindo se como uma
aprendizagem ao longo da vida.

Contudo consideramos que tais experiências não são suficientes para o exercício docente,
tendo em vista que essa profissão requer saberes outros tais como os pedagógicos, curriculares, do
conhecimento, dentre outros. É nessa ótica que acreditamos na necessidade de investimento em
uma formação pedagógica sólida e permanente e não apenas em eventuais programas de
integração, de forma que as práticas e experiências sejam articuladas às teorias educacionais, por
meio de metodologias que considerem as necessidades formativas dos docentes, o trabalho
coletivo e a valorização da carreira no magistério superior. Frente aos desafios, apontamos
algumas ações propositivas:

• Potencializar estratégias formativas e consolidar espaços de reflexão, articulando a
formação à prática pedagógica;

• Consolidar uma política de formação e desenvolvimento profissional docente na UFU;
• Incrementar as estratégias formativas, oferecendo aos professores possibilidades de

opções de acordo com suas motivações, necessidades e etapas da carreira;
• Ampliar os espaços formativos nos, para que o professor seja considerado como pessoa e

possa compartilhar angústias, dificuldades, mas também suas práticas exitosas, satisfações e
alegrias.

Ao relacionarmos esses aspectos, podemos visualizar a rede de dilemas que se entrelaçam
no processo de formação de professores e em sua profissionalização. Apesar da multiplicidade de
aspectos que envolvem esse contexto, percebemos a existência de um núcleo identitário entre os
docentes que se traduz na crença de que o professor necessita repensar suas ações formativas num
processo constante de atualização de suas práticas e, consequentemente, promover a melhoria de
sua atuação profissional, pois “o caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar. No



ato do ensino, ele se defronta com as verdadeiras dificuldades, obstáculos reais, concretos, que
precisa superar. Nessa situação, ele aprende” (PINTO, 1987, p. 12).
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prática docente universitária, a produção e a circulação de saberes interdisciplinares e científicos sobre o tema da docência universitária.
Entende-se que, para que haja melhoria da qualidade do ensino na graduação e na formação dos estudantes, atenção também deve ser
dada à formação dos professores, esta entendida como possibilidade real de interdisciplinaridade no meio acadêmico, superando a ideia
de capacitação para aplicação de metodologias ou técnicas de ensino.
3 Tradução das autoras.



PROFESSORES DAS SRM EM DOURADOS:
APONTAMENTOS E PERSPECTIVAS PARA A

FORMAÇÃO
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Aline Maira da Silva
GEPEI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Inclusiva

Um sistema escolar inclusivo que permite a convivência de todos no cotidiano de
aprendizagens significativas é a prerrogativa da inclusão escolar, e a educação brasileira tem sido
pautada, atualmente, pelo princípio da inclusão.

Ainda que existam divergências e desacordos em relação a como essa proposta possa ser
efetivada, parece impossível negar que o sucesso da empreitada está intimamente ligado à
capacitação adequada dos recursos humanos envolvidos, especialmente, o professor.

O sistema escolar precisa buscar novas condições para que seu corpo docente esteja
amparado e possua conhecimentos e atitudes que favoreçam o avanço escolar de todos os alunos.
Segundo Mittler (2003), a inclusão está além da prática de colocar as crianças nas escolas
regulares. É necessário que as escolas se modifiquem e tornem-se responsivas às suas
necessidades. Trata-se de auxiliar os professores na compreensão da responsabilidade com a
aprendizagem das crianças, em suas escolas, preparando-os para atender e ensinar àquelas que,
por quaisquer razões, estejam excluídas desse processo.

A formação do professor para o atendimento da diversidade na escola brasileira passou
por avanços se considerarmos que, até meados da década de 1990, estava voltada apenas para os
professores que atuavam junto a instituições/escolas para o atendimento de pessoas com
deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. Desde então, com a chegada de crianças e
jovens com necessidades educacionais especiais às escolas regulares, todos os professores
passaram a prestar assistência a essa clientela.

As escolas que adotam a orientação inclusiva e tornam-se efetivas em valorizar as
diferenças e a diversidade humana como componentes importantes para o desenvolvimento de
todos possuem um recurso valioso para o aperfeiçoamento docente (DUK, 2005). Ainda hoje, em
muitos cursos de formação docente no Brasil, não há a presença de nenhum componente que trate
das questões da inclusão escolar, nem das especificidades de aprendizagem do seu público-alvo
(MICHELS, 2006; SOUZA, 2013).

Ainda que as discussões sobre a inclusão escolar tenham desencadeado mudanças nas
concepções e práticas da formação docente, parece haver desencontros entre as políticas públicas
de formação e as demandas cotidianas da escola. Para os professores que já estão em atuação, a
formação continuada tem-se constituído em um espaço de construção de conhecimentos, com
intercâmbio de diferentes saberes como forma de repensar e refazer sua prática.

A necessidade de preparação dos professores é recomendada pela Declaração de



Salamanca (BRASIL, 1994) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
(BRASIL, 1996) como fator primordial para proposta de mudanças das escolas, em busca de
integração. Em seu artigo 59, inciso III da LDB, ressalta-se a importância desse aspecto como pré-
requisito, para inclusão escolar, ao estabelecer que deverá ser ofertado aos alunos com
necessidades educacionais especiais professores do ensino regular que estejam capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns.

O direito dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs) em frequentar a
classe comum da escola regular tem sido um exercício, cada vez mais, amparado legalmente. No
Brasil, muitas medidas já foram tomadas pelos sistemas educacionais públicos, buscando esse
objetivo.

Além da questão do direito, imperam também razões éticas, considerando que não há
motivos fortes que justifiquem a segregação escolar indiscriminada destes alunos, e por isso, no
mundo todo, os sistemas educacionais têm procurado se reestruturar para responder também às
necessidades de todos os seus alunos. (MENDES, 2010, p. 9).

O programa de implantação das salas de recursos multifuncionais – SRM é, atualmente, um
dos mais importantes programas da educação especial, implantado nas redes municipais e
estaduais de ensino. As SRM foram criadas para oferecer o atendimento educacional especializado
– AEE, previsto na legislação, desde a Constituição de 1988. De acordo com o Edital nº 1 de 26
de abril de 2007, objetiva-se:

Apoiar os sistemas de ensino na organização e oferta do Atendimento Educacional Especializado, por meio da
implantação de salas de recursos multifuncionais nas escolas de educação básica da rede pública, fortalecendo o
processo de inclusão nas classes comuns de ensino regular [...] Selecionar projetos de Estados e Municípios para
implantação de salas de recursos multifuncionais nas escolas de educação básica da rede pública de ensino; expandir a
oferta do atendimento educacional especializado aos alunos incluídos nas classes comuns do ensino regular. (BRASIL,
2007).

A proposta de uma educação inclusiva exige um conjunto de atitudes que assegure ao aluno
com necessidades educacionais especiais o acesso ao direito de seus benefícios.

[...] a escola precisa envidar um enorme esforço para rever suas velhas crenças, dogmas e práticas; precisa realizar
também mudanças de diferentes ordens, para atender com competência todo o alunato com ampla variação em suas
experiências pré-escolares e necessidades educacionais especiais e outras necessidades extraclasse. (OMOTE, 2008, p.
24).

O Decreto nº 6.571/2008 (BRASIL, 2008) dispõe sobre o atendimento educacional
especializado (AEE), definindo esse sistema de apoio à escolarização de alunos com NEEs como
sendo “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no
ensino regular” (BRASIL/SEESP, 2008).

Conforme o referido decreto, o AEE prevê a organização de recursos pedagógicos e de
acessibilidade que visam a proporcionar aos alunos com necessidades educacionais especiais o
acesso ao currículo, à comunicação e aos espaços físicos, considerando as necessidades de cada
um deles, o que promove a sua formação integral com vistas à autonomia e à independência. Deve
ser oferecido prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais e na própria escola que o
aluno frequenta, no turno inverso. Também pode ser ofertado em centro de atendimento
educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou



filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente
dos estados ou dos municípios. Tem a finalidade de complementar ou suplementar a formação do
aluno e não pode substituir as classes comuns.

A proposta de formação para os professores contida neste documento traz a preocupação
com essa formação, mas é bastante ousada em apresentar o conjunto de demandas de atuação desse
profissional. Esse conjunto é bastante complexo quanto pontua que é atribuição do professor do
AEE atender a todos os tipos de alunos com necessidades educacionais especiais, com todas as
deficiências, altas habilidades e talentos e os que apresentam transtornos globais do
desenvolvimento. Ainda aponta que esse serviço será prestado em todos os níveis e modalidades
de ensino.

O professor do AEE não deve substituir a função do professor regente no ensino regular,
bem como dos demais profissionais de atendimento clínico. Antes, deve estabelecer parcerias com
os profissionais da escola, com as famílias e, quando necessário, com os profissionais da saúde e
assistência de forma a suprir as necessidades de seus alunos, com vistas à permanência e ao
sucesso na aprendizagem.

Ainda há como um dos maiores entraves para a inclusão escolar o preconceito e as crenças
negativas em relação à capacidade de aprender dos alunos. São atitudes e posturas que não
colaboram com o trabalho voltado à diversidade e diferença de cada aluno. Sabendo-se que a
educação dos alunos não deve ser responsabilidade só do professor regente, mas de toda a equipe
escolar, o professor do AEE precisa atuar na relação com os demais profissionais, favorecendo o
estabelecimento de parcerias com demais profissionais da saúde e, principalmente, com os
familiares (VELTRONE; MENDES, 2007).

Este trabalho integrou a pesquisa do Observatório Nacional de Educação Especial –
ONEEsp na qual participaram 25 pesquisadores de 22 universidades brasileiras. Trata-se de um
recorte do estudo realizado no Estado de Mato Grosso do Sul, especificamente com os dados
obtidos no município de Dourados, sobre a formação de professores.

Serão apresentados os aspectos relacionados à formação das professoras participantes no
município de Dourados. Indagamos sobre os tipos de serviço oferecido por esses atendimentos e
se eles têm apoiado a escolarização de crianças e jovens com necessidades educacionais
especiais.

No estado do Mato Grosso do Sul, o estudo teve por objetivo geral analisar os programas
de atendimento educacional especializado da Secretaria de Educação Especial/MEC. Nesse
recorte, interessaram-nos conhecer e descrever a formação inicial e continuada de professores das
salas de recursos multifuncionais do município de Dourados com vistas a identificar aspectos que
possam potencializar o AEE, nas suas diferentes modalidades.

Método
Este trabalho seguiu os pressupostos da pesquisa colaborativa com ênfase nas práticas da

pesquisa-ação (MENDES, 2010), em consonância com a proposta do estudo em rede proposto
pelo ONEEsp. Segundo Ibiapina (2008), a pesquisa colaborativa proporciona a reflexão sobre o
trabalho que se desenvolve no cotidiano. A cada grupo de discussões, a pesquisa pode tomar
contornos diferentes. A técnica do grupo focal facilitou a interação entre os pesquisadores e as



participantes e possibilitou que estas pudessem retratar e refletir sobre sua atuação nas SRM.

Caracterização do lócus da pesquisa
O município de Dourados localiza-se na Região Sul do estado, numa região de fronteira

com o Paraguai. Considerada a segunda maior cidade do estado, com população de 207 mil
habitantes, caracteriza-se por ser uma cidade universitária, com cinco universidades, sendo duas
delas públicas.

Conforme dados fornecidos pelo Núcleo de Estatística da Secretaria Municipal de
Educação de Dourados - SeMED, o município atendia, em 2012, a 23.607 alunos, distribuídos em
pré-escola (2.130 alunos), ensino fundamental I e II (19.823 alunos) e educação de jovens e
adultos (1.654 alunos) (CENSO, 2010).

Dourados é considerado município-polo na formação de professores, para o AEE, e atende
a 20 municípios no seu entorno, com formações e orientações. Há atualmente 37 SRM, sendo 30 do
tipo I, dois do tipo I em centros de educação infantil e cinco do tipo II. Entre as salas do tipo II,
quatro estão localizadas em escolas centrais do município, e uma está em uma escola localizada
em uma aldeia indígena, próxima à área urbana.

Na ocasião da pesquisa, o município contava com 22 SRM, sendo 20 do tipo I e duas do
tipo II. Segundo dados da gestora de Educação Especial do Município, o número de alunos
matriculados no ano de 2013, contabilizados como educação especial, inseridos na rede municipal,
era de 33 na educação infantil; 357 no ensino fundamental, nos anos iniciais; 63 alunos no ensino
fundamental, nos anos finais; e 23 no EJA, com diagnósticos diversos.

Procedimento de coleta
A pesquisa foi desenvolvida em duas fases. Na primeira, foi realizada a entrevista com a

gestora do município, com vistas a caracterizar a política de educação especial e o processo de
implantação das salas de recursos multifuncionais do município. Na segunda, foram realizadas as
reuniões de grupo focal. Os temas contemplados nos grupos focais foram divididos em três eixos
temáticos: a) formação de professores para inclusão escolar; b) avaliação do estudante com
necessidades educacionais especiais; e c) características das salas de recursos multifuncionais.
Neste trabalho, apresentaremos os resultados e as discussões obtidas no primeiro eixo, que
abordou a formação de professores.

As participantes foram esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa, bem como assinaram
o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. Para investigar o eixo temático “formação de
professores”, foram necessários três encontros, nos quais foram realizados os grupos focais. No
primeiro encontro, foi aplicado um roteiro semiestruturado, elaborado pela equipe do ONEEsp. As
discussões foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra, e um resumo das discussões
realizadas foi elaborado a partir das transcrições. No segundo momento, realizou-se a formação
continuada a partir de discussões baseadas em artigos científicos sobre o tema e na legislação
relacionada à temática do eixo. No terceiro momento, foi apresentado o resumo das discussões do



primeiro encontro. Nesse momento, as professoras puderam refletir sobre suas práticas
pedagógicas, a legislação de educação especial em vigor, entre outros pontos importantes
relacionados à inclusão escolar.

Procedimento de análise de dados
Os três encontros nos quais os grupos focais foram realizados foram gravados em áudio e,

posteriormente, transcritos na íntegra. Para analisar as transcrições, foi utilizada como técnica de
análise de conteúdo a análise categorial, que, de acordo com Bardin (1977, p. 153), “funciona por
operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos
analógicos”. Cabe destacar que a unidade de análise do grupo focal é o próprio grupo. Assim, na
análise dos resultados, uma opinião é referida como do grupo, mesmo que ela não seja
compartilhada por todos.

Resultados
As informações levantadas nas reuniões de grupo focal foram analisadas e organizadas em

oito categorias: a) formação inicial; b) contato com a área de educação especial; c) indicação para
assumir a SRM; d) formação continuada; e) aptidão para oferecer o AEE nas SRMs; f) papel do
professor da SRM; g) satisfação quanto à escolha profissional; h) opinião sobre o modelo ideal de
formação inicial e continuada dos professores que atuam nas SRMs.

a) Formação inicial
As professoras indicaram como cursos de formação inicial a Pedagogia e/ou o magistério.

A maior parte das professoras declarou ter experiência com alunos com deficiência desde o início
da carreira docente, como ilustram as falas a seguir.

Desde o meu primeiro emprego, eu sempre tive aluno especial na sala e fui descobrindo sozinha assim, e ainda não tinha
pós-graduação [...] Nunca fiquei, um ano, sem ter aluno especial na minha sala. Sempre trabalhei dois períodos, então,
assim, sempre tive aluno especial na minha sala. E, aí, eu comecei a trabalhar com eles e conhecer mais, né.

Eu tive contato com alunos com baixa visão, né; um aluno do quarto ano. E, depois, eu tive contato com uma aluna com
síndrome de Down.

[...] Eu trabalhei como voluntária durante muitos anos, na Pestalozzi. Foi lá que começou meu trabalho: era surdo, cego,
tinha de tudo. Adorei ter tido essa experiência.

É importante esclarecer que três participantes declararam nunca ter tido experiência
anterior junto a alunos com deficiência, conforme os recortes a seguir.

Bom, na verdade, minha história é assim: eu nunca, em vinte anos de sala de aula, eu nunca
tive experiência com alunos com deficiência. Quando alguma colega dizia que tinha uma aluna



especial, eu dava graças a Deus e ficava pensado o que você faz com uma criança dessa, porque a
gente olhava e achava que ninguém fazia nada de diferente, porque, na minha cabeça, você tem que
fazer diferente.

Bom, eu não tenho experiência com alunos deficientes desde o início. Eu só tenho depois da sala de recurso
multifuncional.

Eu quase não tenho experiência também.

b) Contato com a área de educação especial
Foi indicado pelas participantes que o interesse pela área de educação especial surgiu a

partir do contato com alunos com deficiência, na atuação como docente, e do desejo de
proporcionar para esses alunos melhores oportunidades de aprendizado. As seguintes falas foram
selecionadas para ilustrar a categoria:

O interesse partiu a partir do momento que a gente teve contato. Aí a gente começou a ter interesse, porque precisava
trabalhar com eles, né, como trabalhar, né, como fazer, sei lá, não daquela forma tradicional, né.

Trabalhei com um aluno pré-escolar com deficiência e comecei a ficar curiosa nessa área. Eu vi que, a partir de um ano
de tratamento, começou a vir resultado, melhorou as notas. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu me deparava com
um aluno com deficiência na minha sala e queria investigar. Eu falava com a psicóloga, eu falava com a coordenadora, eu
falava com o diretor pra gente tentar melhorar a aprendizagem daquela criança.

c) Indicação para assumir a SRM
Segundo relato das participantes, não houve seleção formal para compor o corpo docente

que atuaria nas SRMs da rede municipal. Dessa forma, a indicação para assumir a SRM ocorreu de
acordo com o perfil das professoras no que diz respeito à formação e experiência anterior com
alunos com deficiência. Os trechos a seguir ilustram a categoria.

[...] E, a,í eu fiz a pós, e, quando abriu a sala multifuncional, eles procuravam alguém que tivesse perfil pra essa área. E,
aí, eles me convidaram em 2009. Fizeram uma reunião e levaram meu nome. Eu nem sabia. Precisava de alguém que
tivesse pós em Educação Especial, e eu tinha, né, aí eu resolvi aceitar.

Foi levada em conta a experiência anterior e a formação em Educação Especial.

d) Formação continuada
Como formação continuada, as professoras relataram a participação em cursos na área de

educação especial, na modalidade presencial e a distância. Alguns cursos frequentados foram
gratuitos (ofertados pelo estado), mas a maioria deles foi pago pelas próprias professoras. Com
relação aos cursos ofertados gratuitamente, as professoras salientaram o número reduzido de vagas



como principal dificuldade. Cabe destacar que a universidade foi apontada como um espaço para
formação continuada, por meio de participação em projetos de extensão (seminários, semanas
acadêmicas e cursos).

Além disso, as professoras destacaram que os cursos são importantes para o aprendizado,
pois proporcionam melhor conhecimento sobre a área de educação especial (o que é a sala de
recurso multifuncional por exemplo), e apontaram a necessidade de continuar aprendendo e se
aperfeiçoando.

Foi mencionado também que a formação continuada também ocorre na própria prática,
como professora de SRM, na atuação junto aos alunos com deficiência. A seguir, as falas
ilustrativas da categoria “formação continuada”.

Queria pesquisar e fazer cursos e fazer uma pós-graduação na área da educação especial, para entender as deficiências,
né [...] Aí comecei a fazer cursos, tudo quanto é cursos. O estado começou a dar cursos, alguns cursos grátis.

Comecei a fazer cursos pagos. Tinha cursos que eu pagava e eu fazia à noite. Eu dava aula o dia inteiro. Fiz R$ 300 de
substituição e terminei o curso de baixa visão. Comecei o curso de braille sempre o que era possível, e os que o município
ofereceu, também eu não perdia um.

É complicado, viu? Eram pouquíssimas vagas. Eu entrei nessa pós aí por uma raridade.

[...] eram cursos a distância mesmo, sabe, pela Internet. Eu lembro alguns comentando assim, aí eu queria fazer, mas
eram pagos, entendeu? Não eram gratuitos, não eram da plataforma Paulo Freire. Então algumas até fizeram, né; outras
não.

Às vezes, aparecem alguns cursos na área, né. Eu mesmo, quando vejo assim, eu faço; é importante mesmo. Às vezes,
da faculdade, né, alguma semana acadêmica, alguma coisa interessante, eu participo.

[...] e a gente acaba aprendendo com os alunos com deficiência. Eles pegam a gente numa surpresa tem horas, numa
situação, e o modo deles interagirem com a gente é muito gostoso.

Ainda no que diz respeito à formação continuada, as participantes manifestaram desejo e
também necessidade de aprofundar seu conhecimento sobre temas específicos da área de educação
especial, como, por exemplo, especificidades de cada deficiência e atendimento educacional
especializado. As professoras lembraram que um curso de mestrado profissionalizante seria
oferecido pelo MEC e lamentaram o fato de esse curso não ter acontecido.

Também foi discutido que não apenas o professor da SRM necessita de formação
continuada, mas também todos os profissionais que lidam com os alunos com deficiência na escola
(professores regentes, apoios e funcionários da escola). Foi apontado que os cursos ofertados pelo
município são voltados apenas para os professores das SRMs, que devem atuar como
multiplicadores em suas respectivas escolas. No entanto, na prática, as professoras encontram
dificuldade em assumir essa função, pois encontram resistência por parte dos professores regentes
que manifestam a vontade de também participar do curso oferecido para os professores das SRMs.
As discussões referentes à categoria estão ilustradas pelas seguintes falas:

Eu sinto a necessidade de estudar mais.

Cursos sobre AEE, no momento, não tem, e nós temos cada vez mais alunos com deficiência para serem atendidos.

Teria que ser oferecida uma pós que falasse sobre os tipos de deficiência, sobre como seria o atendimento em cada tipo.
Uma pós dessa já foi oferecida, mas poucos puderam fazer. Tinha que acontecer de novo, com mais vagas.



Quando esses cursos aparecem, as vagas são para os professores das salas de recurso. O curso tem que ser para todos,
os apoios, o professor regente, os estagiários, todo mundo. Quando a gente fala que vai fazer a formação e repassar, eles
não querem. Eles querem ter o direito de ir lá com aquele profissional de alta qualidade. Por que que o município paga só
para os professores da sala de recurso? Eles dizem: “Não. Eu quero ouvir lá do próprio escritor e tal, do palestrante.”

[...] diz que, nos moldes dessa pós, eles iam preparar um grupo de mestrado, e, depois, não ouvi falar mais nada.

e) Aptidão para oferecer o AEE em SRM
Inicialmente, as professoras afirmaram que não se consideram aptas para ofertar o AEE nas

SRMs, pois sentem, muitas vezes, dificuldade para identificar as necessidades dos alunos e
proporcionar o atendimento adequado. Depois da discussão inicial, todas concordaram que são
capacitadas, mas que a área exige aperfeiçoamento constante.

As professoras explicaram que esse sentimento de falta de aptidão surge frente aos novos
desafios impostos, pois os alunos são muito diferentes entre si, inclusive os alunos com a mesma
deficiência. No entanto foi destacado que, apesar disso, resultados positivos estão sendo
alcançados. Os recortes das falas a seguir ilustram a categoria em questão.

É um desafio, né, porque parece que a gente não sabe nada. É incrível, meu Deus do céu! Daí a gente pensa: “Não. Isso
dá pra fazer; isso não dá pra fazer” [...] uma coisa é uma angústia. Às vezes, o que fazemos não é suficiente; parece que
tá faltando algo. Dá impressão que a gente está só naquela luta, né. E, como eu iniciei esse ano, né, sei que a gente tem
que aprender muito ainda.

Não, não, não. Eu não me sinto apta. Não, porque a gente não tem essa formação, né. Eu tô com um aluno no quinto ano,
já tô com dificuldade [...] de preparar o material, as atividades, de entender a real necessidade dele.

A gente percebe, né, que consegue. Todos os alunos apresentam resultados. A gente percebe que o trabalho está dando
resultado, mas isso não significa que eu sou apta e dou conta de qualquer um.

Quando você começa a ficar segura com uma situação, aí aparece outra totalmente nova, né. Nós somos capacitadas
sim, mas precisamos nos aperfeiçoar sempre.

Ninguém dá conta 100% de tudo [...] temos que ficar o tempo todo pensando, elaborando, mas isso não significa que eu
não sou apta para estar aqui, né.

f) Papel do professor da SRM
As professoras discutiram sobre a diferença entre o papel do professor da SRM e do

professor do Programa de Acompanhamento Escolar (PAE), já que o papel delas, muitas vezes, é
confundido com o serviço de reforço para alunos com dificuldades acadêmicas. As participantes
concordaram que também cabe ao professor da SRM esclarecer que o AEE não é um serviço de
reforço.

Foi ressaltado que o papel que elas conseguem assumir depende, em parte, da direção da
escola, que pode restringir ou ampliar suas ações. Conforme apontado pelas participantes, um dos
papéis do professor da SRM é dialogar com os professores regentes sobre os alunos com
deficiência que ambos atendem.



Tem que diferenciar sala de recursos multifuncionais com o PAE. Não é sala de reforço, né. Eu acho assim: nas teorias,
nas leis, estão bem-definidas, mas, no dia a dia, na sala, isso fica confuso. Às vezes, até a própria direção, coordenação
confunde.

Depende muito da gestão.

Também vai do papel do professor em entender e achar que não é um reforço. A gente senta, conversa e explica.

Até para o professor do PAE, a gente, às vezes, tem que explicar a diferença.

g) Satisfação quanto à escolha profissional
As professoras relataram satisfação quanto à escolha profissional por ter a oportunidade de

ofertar, para os alunos e seus familiares, as orientações das quais os mesmos necessitam. Além
disso, a satisfação profissional está relacionada ao progresso dos alunos como resultado positivo
do trabalho desenvolvido nas SRMs.

No entanto uma das professoras afirmou que, apesar de estar satisfeita, tem vontade de
voltar para a sala comum por avaliar que seu conhecimento era maior para lidar com as demandas,
nesta situação.

Eu tenho vontade de voltar pra minha sala comum. O meu desejo de voltar pra minha sala é, porque eu sei exatamente o
que eu faço, né; sempre trabalhando, eu sabia exatamente o que eu devia fazer. No momento, assim, eu me sinto
satisfeita.

Eu acredito na educação especial, porque muitas crianças e famílias não têm alguém para orientar e precisam dessa
orientação e dessa ajuda.

Então aquilo que está ao meu alcance, o que dá para eu ajudar, eu faço. Eu vou além da minha questão profissional: eu
tento fazer isso, eu não meço esforço, nem horário e nem dinheiro, porque eu penso que eu tenho que contribuir e, com a
oportunidade, eu não posso ser negligente.

O desconhecido não aceita, né, mas, a partir do momento que você conhece e percebe que não é aquele bicho que você
imaginava, é possível trabalhar com ele. Eu acredito que tem que ver a oportunidade que ele tem de melhorar, né. A gente
se sente muito melhor.

h) Opinião sobre o modelo ideal de formação inicial e continuada
dos professores que atuam nas SRMs

As professoras indicaram que a formação inicial do professor da SRM deve ser o
magistério e/ou graduação em Pedagogia, pois esse(s) curso(s) prepara(m) o professor para a
prática, em sala de aula. Algumas professoras discordaram, afirmando que a graduação em
Psicologia seria mais adequada, já que o curso oferece uma visão mais ampla sobre a criança e
seu contexto familiar. Três professoras apontaram que o magistério tem uma função importante.
Também foi relatado que mais importante que a formação inicial é a formação continuada, pois
esta proporciona o aprendizado sobre as deficiências de modo mais específico, conforme ilustram
as falas a seguir:



A formação inicial seria a graduação e o magistério. Eu fiz magistério e Pedagogia.

Eu acho Pedagogia é que envolve tudo, né. Tem de tudo um pouco em Pedagogia. O melhor mesmo é a Psicologia, que
vai trabalhar com a criança, né. É um olhar sobre a criança e sobre o contexto familiar.

O que importa é a formação continuada. Depois, o profissional pode-se voltar para uma deficiência específica, né. Eu vou
defender a graduação em Pedagogia, porque eu acho muito importante. A Pedagogia é a ciência que engloba tudo.
Agora, para trabalhar com a família, acho que é o psicólogo.

O magistério também é importante. Quando eu fiz, eu acho que eu aprendi mais do que em Pedagogia.

No que diz respeito ao modelo ideal de formação continuada, as professoras afirmaram que
essa formação deve contemplar cursos de especialização em Atendimento Educacional
Especializado, cursos de educação especial com enfoque na inclusão escolar e cursos específicos
para cada deficiência, autismo e altas habilidades/superdotação. Além disso, foi destacado que os
professores regentes também deveriam ter oportunidade de participar dos cursos ofertados pelo
estado.

Eu acho que deveria ser uma formação específica das deficiências.

Foi oferecida, agora, uma oficina na rede, mas as vagas foram bem limitadas. A prioridade foi dada aos professores da
educação especial.

Na minha escola, não teve regente que fez para educação especial, não teve vaga. Os regentes precisam participar dos
cursos.

Discussão
Por meio dos resultados obtidos, foi possível levantar informações sobre o processo de

formação dos professores que atuam nas SRMs da rede municipal de Dourados. Observou-se que a
Pedagogia e/ou o magistério correspondeu (corresponderam) à formação inicial das participantes.
As professoras não discutiram sobre o quanto e como a formação inicial contribuiu para a atuação
nas SRMs. Conforme aponta Rodrigues (2006), a formação inicial deve assumir o papel de
sensibilizar o futuro professor para a construção de uma escola inclusiva e, mais especificamente,
sobre o potencial do aluno com necessidades educacionais especiais de participação e sucesso no
ensino regular.

Conforme apontaram as participantes, é inquestionável a importância da formação
continuada para a capacitação e aperfeiçoamento dos professores das SRMs, no entanto ainda não
está concretizada a participação do estado na oferta de cursos, permanentes e frequentes, que
possibilitem ampliar e aperfeiçoar o conhecimento dos professores sobre o atendimento
educacional especializado.

Foi apontado pelas professoras que a própria atuação junto aos alunos contribui para a
formação no que diz respeito à atuação na área de educação especial. Segundo Rodrigues (2006, p.
307),

o desenvolvimento de competências para a educação inclusiva [...] só poderá ser plenamente assumido ao longo de uma
prática em serviço – isso também porque em educação inclusiva o comprometimento com a educação de todos os alunos



é de toda a escola.

Ainda no que diz respeito à formação continuada, um dos aspectos relatados pelas
professoras foi que os cursos oferecidos pelo estado não contemplam os professores regentes e os
demais profissionais da escola. De modo geral, tais cursos focalizam sua atenção na formação dos
professores (que atuam na área de educação especial) e prepara-os para atuarem como
multiplicadores do conhecimento, em suas respectivas escolas.

Embora tal estratégia seja útil e garanta economia de investimento, a formação direta dos
professores regentes, coordenadores pedagógicos e demais agentes deve ser prevista em algum
momento. Conforme apontam Schaffner e Buswell (1999), para que a inclusão escolar seja
efetivada com êxito, não basta que apenas alguns professores dentro de uma escola acreditem nela.
Pelo contrário, é necessário que toda a comunidade escolar acredite e siga os princípios básicos
da inclusão, ou seja, democracia, igualdade, busca de uma educação de qualidade para todos os
alunos.

Quanto à aptidão para atuar nas SRMs, as professoras, inicialmente, relataram que não se
consideravam aptas e, depois, avaliaram que são capacitadas, mas que a insegurança é esperada,
já que os alunos apresentam características bastante distintas, e, para atender as necessidades
específicas apresentadas, é preciso construir e aperfeiçoar estratégias a todo o momento.

A literatura aponta que, para atuar em contextos educacionais inclusivos, os professores
devem desenvolver práticas reflexivas e instruções diferenciadas, argumentando que a inclusão
escolar requer educadores dispostos a examinar suas atitudes e diferenciar sua forma de ensinar,
avaliar e manejar a sala de aula de modo a acomodar as necessidades dos alunos e garantir, além
de progresso acadêmico, uma experiência escolar significativa (SALEND, 2008).

Ainda quanto à aptidão, apontaram empecilhos em identificar as dificuldades dos alunos e
propor estratégias condizentes. A partir de Mendes (2010), que aponta que esse modelo de
atendimento, oferecido unicamente na SRM e no qual, em um tempo curto, semanalmente, o
professor deverá ser capaz de atender a todas as necessidades e dificuldades de crianças com
diversos quadros e em realidades muito distintas, podemos compreender sensação de inaptidão a
que as professoras se referem.

Além disso, quando relatam que o curso de Psicologia poderia ser a formação inicial mais
adequada, é possível compreender uma aproximação muito presente com o modelo médico de
avaliação e as lacunas em relação aos conceitos de aprendizagem e desenvolvimento humano.

Indicaram que há a necessidade de se propor um “fazer diferente” nas SRM, referindo-se
ao que é realizado nas salas comuns.

Cabe às pesquisas compreender o porquê e como é diferente se há essa diferença, pois
parece não haver nada de especial no que chamamos de educação especial. O que temos é um
conhecimento científico e prático já acumulado que não tem chegado até as políticas de educação
e, mais especificamente, as salas de aula.

Como pensar a questão da formação desse professor? Dentre as propostas, a formação
específica em nível superior tem sido apresentada e discutida como uma proposta inovadora
(MENDES, 2009).

O que já é possível afirmar é que não será possível atender a tudo e a todos somente com o
modelo de SRM e esse professor. Temos que pensar em formas de reestruturar e viabilizar uma
rede de serviços que sejam complementares e não paralelos à sala comum.
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