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RESUMO 

 

Políticas públicas de formação de professores: PROCAP, os passos e 

descompassos de uma experiência de formação continuada no município 

de Buritizeiro (MG) 

 

O presente trabalho objetivou analisar o impacto do programa de capacitação de 
professores – PROCAP – realizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas 
Gerais no ano de 1998 e 2001. Optamos pela utilização de entrevistas semi-estruturadas 
como instrumento de coleta de dados com dez professoras da rede pública do Ensino 
Fundamental em Buritizeiro, tanto da rede Estadual quanto Municipal, investigando o 
objeto sob a ótica das professoras, de como estas avaliavam suas experiências como 
participantes do programa. Optamos pela investigação qualitativa sem, contudo, 
desprezando os dados quantitativos como forma de examinar mais profundamente o objeto 
de estudo. A pesquisa fundamenta-se no materialismo histórico, pois se acredita que a 
realidade concreta é dinâmica, histórica, conflitante e em constante transformação. A 
relação sujeito/objeto é interativa, realizada de forma concreta, buscando explicitar as 
contradições internas e as relações de reflexão-ação, teoria-prática, estudando o 
conhecimento e a teoria do conhecimento como expressões históricas na busca da 
transformação tanto do próprio conhecimento como no plano da realidade histórica. A 
pesquisa foi  organizada de forma a resgatar o período que compreende a implementação, 
implantação e desenvolvimento do programa – PROCAP – procurando identificar as 
razões mais profundas das dificuldades ou do sucesso das diferentes experiências com o 
programa. Contudo, há de se medir a eficácia do PROCAP mais pelo potencial de 
abrangência que ofereceu e menos pela transformação da ação concreta. Pode-se concluir 
com a pesquisa que o programa foi inovador no sentido de que atingiu concomitantemente 
um número significativo de professores, destacou a importância de se capacitar os 
professores, mas o que se pretendeu destacar não é a simples inserção do professor no 
processo de capacitação, mas a inserção e a interação de diferentes atores nesse processo: 
professores, diretores, DRE, universidades e “planejadores” dos programas.Subsidiamos as 
análises em autores como Gramsci, Silva, Gentili, Freitas, Fonseca, Saviani, Azevedo, 
Oliveira, Frigoto. 
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ABSTRACT 

 

Public policies of teacher’s formation; PROCAP, the steps and missteps of a 

continued formation experience in the municipal district of Buritizeiro (MG). 

 

 

I his piece of work arms to analyze the impact of the teachers Qualification Program – 
PROCAP – held by the Education Secretary of Minas Gerais state in the year 1998 and 
2001. Trying to defend the speech freedom of the lecturers, we decided for using the semi-
structured interviews as means of data collecting with ten teachers of the public sector of 
the grade school in Buritizeiro, both of the municipal and state sector, investigating the 
subject through the teacher’s point of view, as now they evaluate their own experiences as 
partakers of the program. Our option was for the quantitative investigation without, no 
weaver, undervaluing the quantitative data as a way to examine more deeply the study 
subject. The research is based on the dialect historic materialism as the method, since it is 
behaved that the concrete reality is dynamic, historic, contacting and in continuous 
transformation. The relation between subject/object is interactive realized in a concrete 
way, trying to explain the inner contradictions and the relations of reflection-action, theory 
and practice, studying the knowledge and the knowledge theory as historic expressions in 
search of transformations both of the self-knowledge and the historic reality plan. The 
instruments are organized in order to retrieve the period which comprehends the 
implementation, establishment and development of the program – PROCAP – in an effort 
to identity the deepest reasons of the difficulties of the success of the different experiences 
with the program. We supported our analyses in authors such as Gramsci, Silva, Gentili, 
Freitas, Fonseca, Saviani, Azevedo, Oliveira and Frigoto. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A capacitação de professores tem sido apontada como um dos pré-requisitos 

fundamentais para a melhoria da qualidade de ensino. Estudos ressaltam a sua importância. 

Tomo como referência os trabalhos de Freitas, 1999, Kuenzer, 1998, Frigotto 1997; bem 

como de entidades organizacionais como a ANFOPE, ANPED, ANPAE, CEDES entre 

outras. A formação é considerada uma variável que tem impacto diferencial no rendimento 

e aprendizado dos alunos; outros reconhecem a imensa dificuldade em realizar cursos 

eficazes que atinjam a grande maioria dos profissionais. A extensão territorial e a 

diversidade regional do país permitem colocar em dúvida se cursos pontuais, padronizados 

e definidos por uma instância central, refletem, de fato, as necessidades dos professores 

brasileiros. 

Percebe-se que a crise da identidade do Magistério persiste e se agrava. As fortes 

transformações econômicas, sócio-políticas e culturais do mundo globalizado, estão 

exigindo um compromisso renovado, nítido e crítico com a formação dos profissionais da 

educação. Entretanto o esforço realizado na sistematização de experiências e em relação ao 

conhecimento acumulado parece ter pouca influência nas políticas públicas. São muito 

tímidas as medidas em relação à valorização do Magistério, à formação de professores e ao 

reconhecimento do seu papel político-social e cultural na construção de uma educação que 

busca a qualidade como finalidade primeira. Acreditamos que a formação do professor é de 

fundamental importância para a construção de uma educação de qualidade, isto implica 

uma formação ético-política guiada a partir da prática social dos professores, que supere o 

mero conhecimento da experiência, e rompa com a forma de pensamento e ação próprio do 

cotidiano. Enfim, entendemos as políticas públicas voltadas para a formação do professor, 

como ações intencionadas que buscam não só uma formação técnico-pedagógica, senão 

uma formação que permita ao professor a transformação do real. 

O meu interesse pelas políticas públicas em educação, especialmente pelas 

políticas de formação de professores, teve sua origem quando fui participante do Programa 

de Capacitação de Professores por um ano - PROCAP/1998- como professora-cursista. 

Esta participação no programa me colocou em contato não só com a problemática da 

formação continuada de professores, senão que vive uma “experiência” que me instigou a 
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estudar e tratar de entender este tipo de ações governamentais. Por outro lado, o convívio 

com colegas da minha região levou-me a problematizar aspectos deste programa que 

muitas vezes me incomodavam, porém por falta de formação tanto científica como política 

não encontrava respostas para tantos questionamentos.   

Assim, como o fato de ouvir as queixas e agruras das colegas em relação ao 

programa levaram-me a algumas questões e, como diz Saviani (1985:17) “todos e cada um 

de nós nos descobrimos existindo no mundo (existência que é agir, sentir, pensar). Tal 

existência transcorre naturalmente, espontaneamente, até que algo interrompe o seu curso, 

interfere no processo alterando a sua seqüência natural. Aí então o homem é levado, é 

obrigado mesmo, a se deter e examinar, procurar descobrir o que é esse algo”. Essa 

preocupação, associada ao conhecimento de experiências de capacitação de professores, 

realizadas em toda rede pública estadual no Estado de Minas Gerais na década de 90, 

conduziu-me aos seguintes questionamentos: O programa implantado melhorou a 

qualidade do ensino? De que forma e em que medida as propostas de reformas contidas 

nos programas foram absorvidas e apropriadas pela rotina escolar? Como o professor se vê 

e se sente no processo dessas políticas de formação? Como se tem configurado a política 

de formação de professores nas últimas três décadas no Estado de Minas Gerais? Que tipo 

de formação tem privilegiado? Que concepção de professor está presente nos diferentes 

programas de formação nas últimas décadas e qual foi o locus de formação? Qual a 

influência do Banco Mundial e as políticas de formação docente em Minas Gerais?  

Com o processo de globalização da economia, o discurso dos dirigentes de vários 

países do primeiro mundo foi direcionado no sentido de divulgar um conjunto de idéias de 

que só é possível o progresso e desenvolvimento nos países periféricos, se for garantido o 

direito à educação para todos. 

Sendo assim, o Banco Mundial mudou a sua política de investimentos e se fez 

sentir junto às áreas sociais, inclusive, financiando eventos de abrangência educacional, 

como a Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien em 1990, 

cujas conclusões constituíram referências para a identificação de políticas educacionais no 

Brasil e que definiram alguns objetivos estratégicos tais como: aumentar a qualidade do 

ensino, promover a participação da comunidade, reforçar o monitoramento e 

responsabilidade de uma maior difusão de resultados obtidos.  

Nos textos específicos para a qualidade do ensino proposto pelo Banco Mundial é 

nítido o apelo à ênfase na formação do professor. Essa aparente prioridade pode ser 



11 

observada nos recentes projetos de financiamento do Banco Mundial ao Brasil, entre os 

quais podemos citar alguns acordos específicos com os Estados de São Paulo (1991), 

Paraná (1994) e Minas Gerais (1994) através do projeto Proqualidade para as escolas da 

rede Estadual em primeira instância e estendendo-se à rede municipal de ensino, nas quais 

centraram-se o objetivo de nossos estudos. 

Esta dissertação procura examinar, analisar, refletir e questionar os resultados do 

Programa de Capacitação de Professores - PROCAP - desenvolvido no Estado de Minas 

Gerais, financiado pelo Banco Mundial, direcionado aos professores da Educação Básica, 

através do programa Proqualidade no período de 1998 e 2001. Como os professores foram 

atingidos por este programa de formação; o impacto do mesmo na relação ensino-

aprendizagem; a política e o discurso do Banco Mundial para a formação do professor, no 

qual ressalta a qualificação do docente como elemento de contribuição para resultados 

escolares. 

O Estado de Minas Gerais desenvolveu suas propostas educacionais na 

perspectiva da política de ajuste neoliberal. Para buscar a força do convencimento dos 

“consumidores” e não mais cidadãos; "ressignificou" algumas categorias tais como: 

autonomia, descentralização, “participação” que divulgou nas escolas de Minas através do 

Proqualidade (Projeto de Qualidade da Educação Básica). 

Assim, através de alguns programas, a exemplo o PROCAP (Programa de 

Capacitação de Professores), pretendia-se a melhoria na aprendizagem dos alunos, 

mediante aprimoramento da metodologia dos professores.  

Nesse sentido, as avaliações como AVACBA (Avaliação do Ciclo Básico de 

Alfabetização), SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação Educacional), SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica) são fortes instrumentos reguladores de controle das 

escolas, tendo em vista classificá-las segundo os padrões de qualidade. A questão da 

avaliação fez parte do pacote de diretrizes a ser seguidas pelos países que adotaram as 

reformas sugeridas pelos organismos internacionais.  

Os resultados dessas avaliações determinaram e determinam as formas de apoio e 

investimento por parte da Secretaria Estadual de Educação às escolas e as estratégias de 

capacitação com a “participação” dos professores. 

Sendo assim, os governos assumem estratégias que envolvem toda a comunidade, 

especialmente os professores que devem pôr em prática as novas diretrizes curriculares. 

“Os docentes vêem-se submergidos num mundo de mudanças que muitas das vezes lhes 
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impedem compreender e refletir sobre sua própria realidade, produto de uma formação 

acadêmica deficiente e de falta de informação” (RODRÍGUEZ et al, 2003). Em tal sentido, 

os governos da América Latina desenvolvem uma série de programas para capacitar estes 

docentes em seus lugares de trabalho, respondendo às demandas de adequar o sistema de 

ensino às novas formas de controle social dos grupos hegemônicos. No Brasil, os governos 

federais implementam programas nacionais de formação de professores - financiados pelo 

Banco Mundial - cujos cursos são direcionados pelo Ministério da Educação e Cultura. Por 

outro lado, os Estados desenvolvem programas de capacitação adotando uma política de 

terceirização, ou seja, contratam o serviço de diferentes instituições estatais ou privadas - 

Universidades, ONG’s, instituições de ensino superior - para ministrar os cursos, 

introduzindo uma política de descentralização, mas reservando-se o controle dos conteúdos 

aplicados (RODRÍGUEZ et al, 2003). Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais da mesma 

forma que o resto dos Estados do Brasil, tem organizado uma reforma educacional 

consubstanciada com as “demandas de transformação produtiva com eqüidade”, iniciando 

desde 1991 um processo de mudanças. 

O governo de Minas Gerais, a partir das conferências mundiais sobre Educação 

para Todos inicia um processo de “descentralização” atendendo às exigências de um novo 

perfil de trabalhador, “apto às mudanças do processo de trabalho a partir de uma formação 

educacional coerente com os novos modelos de produtividade e eficiência proposta pelos 

organismos internacionais” (RODRÍGUEZ et al, 2003). Uma das reformas prioritárias da 

educação do Estado de Minas Gerais foi o aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais 

de educação, objeto de análise dessa dissertação. Com recursos do Banco Mundial, foi 

prevista a organização de programas de reciclagem profissional visando beneficiar e 

capacitar professores. A proposta de profissionalização envolvia professores, especialistas 

e servidores da educação, com o intuito de garantir-lhes uma carreira no setor público, 

baseada no aperfeiçoamento profissional e na avaliação de desempenho de suas atividades. 

Tinha como prioridade a formação em serviço “como forma de evitar longos períodos de 

formação inicial do professorado” (FONSECA, 2001). 

Deve-se destacar que a avaliação de desempenho foi considerada uma prioridade 

para a execução da reforma. Neste sentido os resultados acadêmicos e a auto-avaliação 

constituíram os elementos fundamentais para avaliar o sistema. A avaliação dos alunos 

permitia determinar a “eficiência” das escolas segundo as regiões nas quais estavam 

localizadas. 
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Este estudo adquire importância na medida que estamos aportando ao debate 

sobre a problemática da formação de professores como uma das condições para a melhoria 

do processo educacional e do sistema em sua totalidade. Entender que não é possível falar 

de formação do professor sem ter em vista a sua formação inicial e a continuidade desta 

durante toda sua vida profissional. Neste sentido entendemos a formação continuada “não 

apenas como um complemento da formação, considera na perspectiva do déficit, mas sim 

como uma formação que se desenvolve desde o momento que inicia a formação do 

profissional professor” (KULLOK, 2000:106). 

Sendo assim, esta pesquisa procura recuperar historicamente a experiência dos 

programas de formação de professores desenvolvidos no Estado de Minas durante a década 

de 90, financiados com recursos do Banco Mundial, com o intuito de compreender e 

analisar os princípios filosóficos e políticos que os fundamentavam. “Assim buscou-se 

desvendar qual é o papel da formação do professor nos projetos político educacionais do 

período - tanto no Estado de Minas, quanto no município de Buritizeiro* - entendendo a 

formação como um locus da relação teoria/prática e a revalorização da profissão docente 

como atividade profissional. Além de procurar reconstruir, também, os debates políticos 

que suscitaram as diferentes reformas que atingiram a formação de professores nas décadas 

de 70, 80 e 90” (RODRÍGUEZ, et al, 2003).  

As análises aqui registradas apóiam-se em pesquisa documental, entrevista com 

professores e em literatura específica, tomando como referência às propostas técnicas e 

documentos de avaliação dos programas de capacitação realizados em Minas Gerais. 

Optamos pela investigação qualitativa sem, contudo, desprezar os dados quantitativos 

como forma de examinar mais profundamente o objeto de estudo. A pesquisa fundamenta-

se no materialismo histórico dialético como método, pois se acredita que a realidade 

concreta é dinâmica, histórica, conflitante e em constante transformação. A relação 

sujeito/objeto foi interativa realizada de forma concreta, buscando explicitar as 

contradições íntimas e as relações de reflexão-ação, teoria-prática, estudando o 

conhecimento e a teoria do conhecimento como expressões históricas na busca da 

transformação tanto no  plano  do  próprio   conhecimento   como no   plano   de   realidade  

 

* Buritizeiro é o 5º maior município do Estado de Minas Gerais, localizada as margens do Rio São Francisco, 
ao norte do estado. É um município com 25 mil habitantes aproximadamente, uma cidade de porte pequeno e 
com grandes problemas sociais. Possui 38 escolas no meio rural com salas multiseriadas com um único 
professor. 98% dessas escolas não possuem rede de água tratada e iluminação. Possui 05 escolas estaduais e 
03 escolas municipais localizadas na cidade. 
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histórica. 

O método parte da observação do concreto e suas abstrações, pois o concreto é 

síntese de múltiplas determinações que decorrem de intuições e representações; assim, o 

conhecimento se dá com a intenção de apreender o real além de sua imediaticidade. 

Frigotto complementa dizendo que, 

 

a dialética materialista histórica, enquanto uma postura, ou concepção de mundo; 
enquanto método que permite uma preensão radical (que vai da raiz) da realidade 
e, enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da transformação e 
de novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica 
(FRIGOTTO, 1997:73). 
 

Segundo Triviños (1997), é na busca de respostas que “dêem conta” da realidade 

que se emprega a reflexão sobre os fatos, infiltrando em seus contextos reiterada e 

criticamente, num exercício de envolver o real pelo pensamento e ajudá-lo a se constituir, 

por uma contínua incorporação de novos elementos, num caminhar que busca o 

entrelaçamento e articulação do que se abstrai do aparente. 

Nesta pesquisa, buscou-se conhecer as contradições do Programa de Capacitação 

de professores (PROCAP), bem como reconhecer que elas possuem um fundamento, um 

ponto de partida numa base objetiva real, o que, em sentido prático, envolve um mergulhar 

nos meandros articuladores do fenômeno que se desvenda. 

Ao buscar o conhecimento, sob a luz do materialismo histórico numa visão 

gramsciana requer superar a linearidade, a visão conservadora da sociedade e a 

particularização das problemáticas, no intuito de quebrar o ciclo repetitivo da lógica 

formal, romper com o imediato e vislumbrar alternativas acionadas por avanços e recuos, 

no movimento de ascensão e apropriação da totalidade em sua contradição e 

complexidade. Trabalhar com esta concepção é, segundo Soares (2000:118), “insistir no 

fato de que qualquer verdade pretensamente eterna e absoluta tem uma origem histórico-

prática e uma validade provisória”.  

Deste modo os próprios objetivos da pesquisa induziram à opção metodológica 

que privilegia a interpretação qualitativa. Este enfoque se justifica pelo seu caráter 

interpretativo e dialógico. Sua importância, segundo González Rey (2001), se explica por 

serem portadores da riqueza diferenciada da multiplicidade de formas em que aparece a 

constituição subjetiva dos processos estudados. Neste enfoque se valoriza o sujeito 
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individual concreto, sem perder de vista o coletivo que está dialeticamente relacionado ao 

individual tanto em sua história, quanto em sua capacidade de reflexão e construção. 

A decisão pelo enfoque qualitativo deve-se também à possibilidade de concentrar 

a pesquisa na riqueza do processo mais do que nos resultados ou confirmações. É uma 

forma de permitir maior aproximação com a realidade pesquisada. O enfoque qualitativo 

constitui-se em estratégia capaz de apreender os significados mais profundos do objeto de 

estudo, observando-o tanto em sua dinâmica própria, quanto em sua relação com o todo. 

Buscando resguardar a liberdade discursiva dos interlocutores, optamos pela 

utilização de entrevistas semi-estruturadas como instrumento de coleta de dados com dez 

professoras da rede pública do Ensino Fundamental no município de Buritizeiro -MG, 

tanto da rede Estadual quanto Municipal, investigando o objeto sob a ótica das docentes, de 

como estas  avaliam suas experiências como participantes do programa. Os instrumentos 

são organizados de forma a resgatar o período que compreende a implementação, 

implantação e desenvolvimento do programa – PROCAP –1998/2001, fase I e II, 

procurando identificar as razões mais profundas das dificuldades ou do sucesso das 

diferentes experiências com o programa. A escolha dos professores deu-se de forma 

aleatória, tendo como critério a participação ao Programa de Capacitação -PROCAP – 

Trabalhou-se com professores do Município e do Estado a fim de estabelecer parâmetros 

em termos de ações diferenciadas entre implantação e desenvolvimento da capacitação em 

cada uma das instâncias citadas. 

Procurou-se preservar a espontaneidade dos discursos, sem limitá-los estritamente 

aos itens constitutivos do roteiro inicial da entrevista.   

O objetivo maior foi compreender qual o significado que atores atribuem ao 

programa de formação em serviço - PROCAP - e que conhecimentos foram construídos no 

desenvolvimento do projeto. Investigamos a riqueza processual da experiência: enfocamos 

as esperanças iniciais e as decepções dos interlocutores: as suas visões mais utópicas ou a 

busca de caminhos mais realistas para futuros cursos e programas, no que diz respeito à 

formação de professores. Porém, a intenção foi refletir sobre as políticas e estratégias 

desenvolvidas pelos órgãos do governo em relação à qualificação dos professores, bem 

como oferecer subsídios para o debate em torno de projetos políticos que tomam a 

formação de professores como princípio.  

A pesquisa é, também, de natureza documental e busca informações que permitam 

conhecer a gênese do programa de capacitação de professores – PROCAP no Estado de 
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Minas Gerais. Fontes foram obtidas junto aos órgãos da Secretaria de Educação e Cultura, 

Superintendências Regionais, Centro de Referência do Professor. Foram levantadas 

informações gerais que permitissem a caracterização do programa: abrangência geográfica; 

magnitude do público-alvo; tempo de duração do acordo Estado X Banco Mundial; tempo 

de duração das diferentes ações específicas; recursos previstos para as diferentes ações, 

bem como referenciais que tivessem como foco de trabalho as categorias: formação 

continuada, entendida aqui como processo de construção permanente do conhecimento e 

desenvolvimento profissional.No entanto, os programas de formação continuada incidem 

muitas vezes, na elaboração de propostas com a pretensão de se resolver, em prazo curto, 

problemas complexos da educação, como a repetência e a evasão, ou a crença de que 

através das ações  simplistas ocorreria uma rápida adequação do trabalho dos docentes às 

mudanças pretendidas a partir das “necessidades do sistema”.Como bem analisa Ramos: 

 

Enquanto persisti a visão de professores como uma mera peça da engrenagem 
do sistema educativo, suscetível de ser modificado em função de planos 
realizados centralizadamente, as instituições dedicadas à sua formação manterão 
um modelo de formação como “adequação”, na qual mais que formação busca-
se “conformação”. (2001: 26) 
 
 

Nesta perspectiva a formação continuada perde a visão mais ampla, histórico-

crítica, e tem seu enfoque num direcionamento mais funcionalista, “a separação entre 

significado e sentido do trabalho docente, separação essa que faz com que o professor e a 

escola muitas vezes percam de vista os fins sociais de sua existência, decorre de 

dominação existente na própria estrutura da sociedade” (MAZZEU, 1998:2). 

A categoria seguinte está intrinsecamente ligada a anterior; a formação em 

serviço entendida aqui como possibilidade de desenvolver-se (também) no local de 

trabalho de modo coletivo, mas interligada a outros espaços de formação, dependendo da 

concepção teórica que a fundamente e da região pode ser sinônimo de qualificação, 

formação permanente, aprimoramento, treinamento e/ou capacitação. Em Minas Gerais 

deu-se o nome de capacitação, ou seja “proporcionar determinada capacidade a ser 

adquirida pelos professores, mediante um curso, concepção mecanicista que considera os 

docentes descapacitados ou incapacitados”(PRADA,1997:88). Ainda, em relação a essa 

categoria, Freitas diz que  

 

a formação em serviço da imensa maioria dos professores passa a ser vista como 
lucrativo negócio nas mãos do setor privado e não como política pública de 
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responsabilidade do Estado e dos poderes públicos (...) a formação de 
professores no próprio local de trabalho, se traz em si elementos inovadores ao 
tomar o trabalho concreto como categoria de análise, contraditoriamente 
provoca o reduciomismo nas análises mais amplas e críticas desse trabalho em 
suas relações com a sociedade (FREITAS, 2002: 150). 
 

 
Assim, a formação em serviço é vista como saída para diminuir possíveis déficits 

na formação inicial do professor e na maioria das vezes promover a inovação educacional, 

terceira categoria a ser discutida. Analisaremos a inovação de forma construtiva e 

permanente, entendendo inovação como algo além de novidades pontuais, preocupada 

principalmente, com a introdução de múltiplas inovações curriculares e imbuídas do 

propósito de melhoria e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Na última década, viu-

se uma carga significativa de recursos humanos e financeiros dependidos pelas instâncias 

públicas em projetos de “capacitação” de professores, gerando uma série de atividades de 

formação continuada “inovadoras” como: palestras, seminários e cursos, com efeito, estas 

estratégias dão grande ênfase às competências técnicas para o “fazer docente”. Percebe-se 

que tais ações de nada ou pouco trazem de inovações. 

 Partindo da linha interpretativa conduzida por Santos (1989 e 1995), os 

resultados de uma inovação não podem ser referenciados apenas aos objetivos e efeitos 

imediatos e formais, mas às finalidades e ao estabelecimento de alguns critérios que 

permitam distinguir entre as falsas e as verdadeiras inovações: as primeiras visando apenas 

às mudanças periféricas e quantitativas no sistema, sem questioná-lo e, portanto, sem 

provocar mudanças qualitativas; as segundas colocando em causa e reconfigurando o 

sistema vigente de acordo com as finalidades, as quais constituem parâmetros para avaliar 

a significância da inovação. 

Santos afirma ainda, que é este valor que deve guiar a vontade reflexiva e 

deliberativa da inovação, porque outorga a capacidade de criação, pela superação do que 

estava dado, seja no campo epistemológico, organizacional ou moral.  

Portanto, um processo de mudança não pode limitar-se a uma simples 

rearticulação do sistema e nem a introdução do novo no já instituído, a exemplo de alguns 

sistemas burocráticos que buscam a introdução acrítica do novo ao velho. Neste caso, a 

inovação, promove a perpetuação do status quo desde que a mudança processual não atinge 

o fim que deve guiar a ação educativa. 

Como argumenta Carbonnel (2002), os conceitos disponíveis sobre inovação 

podem levar a confundi-la com reforma e modernização. Neste caso, as inovações visam 
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atingir a escola e o processo de ensino, introduzindo novos projetos e programas, materiais 

curriculares, estratégias de ensino – aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de 

organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da sala de aula. Assim, muitas delas 

prestando-se apenas a modernizar a escola, abarrotando-a de recursos tecnológicos e 

materiais didáticos, cultivos de horta ou saídas ao entorno que, segundo o autor, enfeitam a 

paisagem escolar, mas não diluem o conservadorismo das concepções sobre o ensino. 

A última categoria refere-se ao Estado Mínimo, compreendendo como o estado 

ao longo do tempo foi minimizando sua ação, em termos de investimento, à educação. 

Freitas (2002) diz, que a necessidade de expansão da escolarização, a impossibilidade de o 

Estado, em seu novo papel de Estado mínimo, promover os recursos necessários que 

garantam a expansão da educação superior pública, e, em conseqüência, a impossibilidade 

de garantir uma formação qualitativa superior para todos os professores, fundada na 

investigação e na pesquisa e sobre as bases de produção do trabalho docente nas escolas 

públicas. Isto têm direcionado o esforço do Poder Público no sentido de expandir o ensino 

superior privado como mecanismo de intensificação/massificação da formação de 

professores de caráter técnico-profissional, instrumental, ampliando as formas de 

avaliação, objetivando a regulação e o controle do trabalho dos professores na implantação 

do conteúdo da reforma educativa e do projeto de educação e sociedade excludente.  

Dessa forma, é impossível avançar na explicação da trama que compõe o trabalho 

do professor sem considerar as políticas públicas educacionais desenvolvidas em vários 

países da América Latina, inclusive no Brasil, a partir da década de 90. 

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro apresenta o cenário das 

Políticas Públicas em Educação de forma geral, bem como as principais ações e atos 

envolvidos no processo de melhoria da qualidade do sistema educacional. 

O segundo capítulo aborda os antecedentes históricos da Capacitação de 

Professores em Minas Gerais.  

O terceiro enfoca o PROCAP apresentando os principais desafios e 

constrangimentos relacionados à formação docente, com base na literatura especializada 

sobre formação continuada, apresentando a análise dos dados, procurando responder as 

indagações que motivaram este trabalho. 

 

 

 



19 

1. A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 
 

Discutir a educação enquanto política social é uma tarefa que requer avaliar a sua 

inserção mais ampla, ou seja, o espaço teórico específico das políticas públicas, que se 

estabelece no âmbito da intervenção do Estado. A intervenção estatal nas “políticas sociais 

propiciando condições de manutenção e reprodução de uma parcela da população, é 

considerada uma função intrínseca do estado moderno, configurando padrões de direitos 

sociais próprios a cada nação” (FLEURY, 1995:11). 

Esta lógica implica alterações no campo das políticas públicas, especialmente das 

políticas sociais, na medida em que propostas e projetos se configuram pela minimização 

do papel do Estado sob a hegemonia das relações sociais capitalistas em decorrência das 

alterações significativas no processo produtivo do trabalho ao longo dos tempos. 

A partir dos anos 50, dadas as transformações do capitalismo nos países 

industrializados, especialmente no que se refere à crescente intervenção estatal na 

economia e ao desenvolvimento dos sistemas de proteção social, ocorre uma retomada da 

discussão acerca da natureza do Estado Capitalista. Ao não superar o paradoxo de regular a 

sociedade e, ao mesmo tempo, manter-se independente do mercado, o Estado liberal teve 

que se reorganizar, dando lugar ao Estado intervencionista. 

A tensão causada pela exclusão de grande parcela da sociedade forçou o Estado a 

intervir na esfera do mercado para manter a ordem, bem como elaborar um grande número 

de leis e a expandir suas instituições, abrigando as classes populares sob os benefícios 

sociais. Neste sentido, tais benefícios ao mesmo tempo em que podem ser considerados 

como um produto da luta de classes revelaram relações de poder. Assim, 

 
a cidadania implicou no estabelecimento de uma pauta de direitos e deveres entre 
o cidadão e seu Estado, no reconhecimento da igualdade humana básica e até 
mesmo na busca de uma participação integral do indivíduo na comunidade 
(MARSHALL, 1967: 64, In FLEURY, 1994: 60). 

 
Diferentes abordagens teórico-metodológicas vão situar as políticas sociais como 

instrumentos para amenizar as desigualdades originadas pelo modo de produção 

capitalista, bem como buscar compreender o desenvolvimento da cidadania como essencial 

para a instalação destas políticas. Desta forma, a compreensão da Educação como uma 

política pública supõe a sua inserção como parte das estratégias e projetos definidos no 
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âmbito estatal visando à criação, reprodução e manutenção das estruturas de poder. Neste 

sentido, as políticas públicas são compreendidas como ações que significam uma mediação 

entre os interesses do Estado e as demandas da sociedade, que emergiram do próprio 

desenvolvimento do capitalismo. 

Analisando a educação por esta perspectiva percebe-se que o Estado Moderno é 

marcado por políticas de reestruturação capitalista e, especialmente, de privatização da 

esfera pública. 

De acordo com Azevedo (1997), existem diferentes teorias para explicar as 

políticas públicas.Nas suas análises do funcionamento da sociedade moderna, Durkheim 

lançou as bases da chamada Teoria Moderna da Cidadania e teria sido também o primeiro 

a situar a educação como política pública, a partir de suas funções sociais, ainda que deixe 

ao Estado o papel de fiscalizador e interventor na educação, destaca que esta poderia ser 

oferecida também por instituições privadas, já que “não existe contradição pelo fato da 

esfera de ação individual aumentar ao mesmo tempo em que a do Estado” (AZEVEDO, 

1997: 22). 

Azevedo aponta ainda o destaque e a relevância que os teóricos da abordagem 

pluralista dão à educação, como “um dos mais poderosos meios de transformação das 

mentalidades tradicionais em direção à racionalidade” (1997:28). Nesta ótica, ainda que se 

superestime a função da educação na sociedade, a escola tem papel fundamental tanto 

como forma de socialização política quanto como meio de equalização da distribuição de 

poder, já que através da oferta e do acesso à educação seria possível ascender social e 

economicamente. Entretanto a social-democracia mantém, em relação às políticas sociais, 

uma estreita relação com os direitos de cidadania. Neste sentido, ainda que reconheçam o 

arrefecimento do Estado de Bem-Estar-Social1.  

As crescentes dificuldades de ordem econômico-financeira que passam a afetar o 

país, sobretudo nos anos 80, e o agravamento dos problemas que decorrem da má 

distribuição dos benefícios gerados pelo crescimento econômico desequilibram as bases de 

sustentação do governo e levam os mais distintos segmentos sociais à concordância quase 

unânime de que a maneira como está estruturado o aparato governamental   não    responde 
 

1-Estado do Bem-Estar-Social (Welfare State), se caracteriza por uma intervenção direta na organização e na 
implantação de políticas públicas como previdência, leis trabalhistas, salário desemprego, décimo terceiro, 
férias, entre outras, com o intuito de  “proteger” o trabalhador, desincumbindo o capital da tarefa de 
reprodução e manutenção da força de trabalho. Os teóricos desta corrente defendem a preservação dos 
direitos sociais historicamente conquistados, entendendo o Estado enquanto mediador dos poderes 
destrutivos do mercado.  
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aos novos reclamos de eficácia e eficiência da sociedade. 

Nas últimas décadas, a educação formal na América Latina, tem sido o alvo de 

preocupação de planos governamentais nacionais e internacionais, objetivando socializar o 

acesso à educação de crianças carentes e, ainda, para superar o fracasso escolar com ênfase 

a uma melhor qualidade na educação. 

Com o apoio de organismos internacionais (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial 

e outros) na década de 80 foi criado o Proyecto Principal de Educación en América Latina 

y el Caribe (VIEIRA, 2000), cuja função através de comitês regionais, seria enfrentar as 

graves crises socioeconômicas dos países, a partir de projetos nacionais voltados para 

estratégias de integração nacional com o apoio e a cooperação internacional. 

A educação e a identidade cultural destes povos foram o foco destas políticas, que 

tiveram como campos de ações estratégicas, a formação e capacitação de profissionais 

como: professores, planejadores, pesquisadores e especialistas em informática; aplicadas à 

educação, planejamento e gestão educativa, avaliação de experiência e desenvolvimento de 

redes de informação e divulgação educativa. 

Nesse contexto os países da América Latina vivem um período caracterizado pela 

crise do modelo de industrialização, numa conjuntura demarcada pelo processo global de 

reforma do Estado, cuja finalidade é instaurar o mercado mundial como principal 

mecanismo de obtenção de recursos. Desde o início da década de 80, algumas perspectivas 

orientadas para exigências do estágio atual do capitalismo para a América Latina têm sido 

delineadas por organismos internacionais que sugerindo que indivíduos, setores sociais e 

países deviam se   tornar competitivos, ou seja, deviam adequar-se às exigências do 

mercado. A competitividade deve pautar-se, segundo a Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (CEPAL, 1990), pelos investimentos em capital humano, buscando 

convergência entre crescimento econômico e eqüidade social. Segundo Dourado são 

alterações de toda ordem: 

 

implicando, até mesmo, novos horizontes geopolíticos do mundo sob a égide da 
globalização da economia, e trazem um traço característico intrínseco à exclusão 
social e sua justificativa ideológica – o fim das ideologias e da história, 
apregoando o neoliberalismo como única possibilidade de ajuste e de 
sobrevivência, ainda que a elevado custo social (2002:236). 
 

É nesse contexto que a globalização, descentralização, passa a ser apontada como 

uma saída, não só do ponto de vista da reestruturação das atividades econômicas, mas 
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como estratégia de amplo alcance político, que abre novas perspectivas na busca de 

caminhos mais profícuos para as políticas sociais. 

 

Tentando resolver a crise de acumulação capitalista, surge o neoliberalismo 
preconizando a seletividade no emprego de subsídios estatais à economia, dando 
prioridade ao desenvolvimento de políticas que venham consolidar o paradigma 
da acumulação flexível e deixando a iniciativa privada a resolução de problemas 
econômicos de qualquer outra natureza. Nessa perspectiva, o neoliberalismo 
utiliza como estratégia governamental, a redução dos gastos do Estado com a 
reprodução da força de trabalho, diminuindo a proteção social alcançada 
historicamente pela classe trabalhadora (NEVES, 2000:14). 

 

Assim, o desenvolvimento de Políticas Públicas surge dentro da sociedade 

capitalista no seio das contradições geradas pelo sistema capitalista tendo como referencial 

a necessidade do próprio capitalismo avançar na garantia de acumulação de capital. 

O desenvolvimento das forças produtivas leva a transformações no modo de 

produção e nas relações sociais gerando a necessidade de se garantir a reprodução da força 

de trabalho, bem como, de se atender as demandas sociais que surgem a partir do processo 

de acumulação do capital, levando o Estado (como defensor dos interesses do capital) a 

lançar mão de medidas - políticas públicas - que escamoteiam a verdadeira causa das 

contradições e injustiças sociais geradas pelo modo de produção capitalista, que reside na 

dominação ou na apropriação do produto e da natureza do trabalho pelo capital.  

O que assistimos historicamente é que as Políticas Públicas surgem tanto das 

pressões de setores populares, como da tentativa do capital de subordinar tudo a seus 

interesses. Nesta perspectiva, percebemos o Estado como um campo de conflito de 

interesses, se definindo pela luta de classes. 

Com o avanço tecnológico, as transformações nas bases de produção material 

como a microeletrônica, a crise de acumulação capitalista, tem levado a uma revisão e 

redirecionamento do papel do Estado e das Políticas públicas, frente à internacionalização 

e à globalização da economia. 

Na perspectiva neoliberal, o Estado é colocado, como ineficiente dentro da lógica 

dos critérios de mercado, tendo como referencial o aspecto da “qualidade nos serviços”, 

pressupondo a existência de diferentes ofertas de serviços, tendo como critério a 

competitividade. 

Neste sentido, da ineficiência dos serviços públicos, surge, no discurso neoliberal, 

a racionalidade e eficiência da iniciativa privada e a operacionalização do Estado mínimo, 
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redefinindo o conceito do “público”, propondo uma parceria com a iniciativa privada na 

criação de organizações públicas não-estatais. 

Segundo Bresser, 

 
nos países desenvolvidos um número crescente de escolas, de hospitais, de 
museus; são organizações públicas não estatais. São fundações privadas, que 
recebem recursos do Estado, mas são autônomas em relação a ele. Que buscam 
recursos na sociedade, à qual servem. Que se inserem no mercado sem perder 
seu caráter público (BRESSER, 1995:34). 

 

Propõe-se assim uma redefinição do papel do Estado, uma racionalização definida 

pela lucratividade, pelas leis do mercado. Neste sentido as políticas públicas, como não dão 

lucro, são repensadas e reformuladas pela lógica de redução de recursos e privatizações. 

Nesta perspectiva, é que se tem formulado as Políticas Públicas para a Educação. 

Com as mudanças nas novas bases de produção material, exigindo novas qualificações do 

trabalhador, a educação passa a ocupar lugar de destaque nas políticas neoliberais, com o 

advento da “sociedade do conhecimento”. Contudo, na ótica do projeto neoliberal, cabe à 

educação, subordinada aos interesses do processo produtivo, a formação de um cidadão 

passivo enquanto força de trabalho para o mercado consumidor dos bens produzidos. 

Como esta concepção não vem acompanhada de uma política efetiva de ampliação de 

direitos e de criação de empregos, o resultado é um aprofundamento da exclusão de grande 

parcela da população brasileira das condições de cidadania.  

Na verdade, esse desdobramento mostra com clareza que a linha demarcatória se 

estabelece hoje entre aqueles que encontram lugar no mercado de trabalho e os que são 

excluídos, e não entre trabalhadores qualificados e não qualificados. 

O discurso neoliberal prega uma melhoria nos serviços educacionais com vistas à 

formação de um trabalhador com melhores condições de responder às demandas do 

trabalho; propõe, também a reformulação da educação (básica, média e superior) a partir 

da ótica da qualidade total, representando, no entanto, uma desobrigação do Poder Público 

para com a educação, apontando para o aprofundamento da desigualdade e o 

fortalecimento da privatização, dificultando o acesso à educação em todos os níveis. 

As Políticas Públicas para a educação têm significado o momento de respostas do 

governo brasileiro às diretrizes internacionais, ferindo deste modo, direitos 

Constitucionais, colocando a educação dentro da noção de assistencialismo e não como 

direito inerente à cidadania. Coloca a qualidade da escola sob a ótica da produtividade e 

como fator de exclusão, contrapondo-se à qualidade ligada a um projeto político-social no 
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entendimento de que a qualidade da escola pública constitui-se um processo político-social 

através do qual esta reivindicação se torne prioridade porque é inerente ao direito de 

cidadania, ao direito constitucional. 

A agenda neoliberal em educação no país sustenta-se numa reorientação das 

prioridades da política educacional para dar ênfase nas questões de qualidade em 

detrimento dos problemas quantitativos que o país possui; tomar medidas voltadas para a 

valorização dos meios, em detrimento de preocupações com os fins da educação e 

terceirização dos serviços educacionais. 

Mas, tais mudanças que fundamentam as reformas da educação básica começam 

com a Conferência de Educação para Todos, convocada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), pelo Banco Mundial (BIRD) realizada em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990. A perspectiva desta conferencia era de definir metas educacionais para 

os países pobres terceiro-mundistas, ao mesmo tempo em que se pretendia romper com um 

tipo de educação não muito favorável à nova dinâmica global, ou seja, desde os anos 70, o 

mundo vinha passando por mudanças conceituais na forma de encarar o Estado, por isso é 

preciso rever as perspectivas educacionais dentro de uma concepção diferenciada de 

financiamento da educação. 

Como resposta às exigências dos organismos internacionais o governo brasileiro 

formula o Plano Decenal de Educação para Todos, em que define as suas estratégias e 

perspectivas para os próximos dez anos (1993/2003), sendo que, uma dessas diretrizes era 

assegurar à população o direito à educação, colaborando, dessa forma, com o esforço 

mundial de universalização da educação básica. 

Entre as estratégias para a Universalização do Ensino Fundamental e Erradicação 

do Analfabetismo no Plano Decenal de Educação para Todos destaca-se a ênfase em um 

ambiente adequado à aprendizagem e o incremento dos recursos financeiros para 

manutenção e investimentos na qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência 

e eqüidade em sua distribuição e aplicação, estabelecer canais mais amplos e qualificados 

de cooperação e intercâmbio educacional e cultural de caráter bilateral, multilateral e 

internacional. (Brasil/MEC, 1993). 

A contradição estabelecida neste contexto, traduzida pela conveniência entre o 

capitalismo e a democracia, é destacada por Azevedo (1997), ao apresentar sua leitura de 

Offe e Oliveira. Para a autora, 
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se Offe afirma a importância da educação pública e universal como mecanismo 
de sustentação da própria ordem capitalista, Oliveira procura demonstrar como o 
exercício do direito à escolaridade, no contexto do reconhecimento dos direitos 
sociais, tornou-se um valor que transcendeu a própria dimensão que lhe conferiu 
o ethos capitalista, mesmo que, de algum modo, venha a se articular com as 
necessidades da reprodução do capital, sob o signo do fundo público 
(AZEVEDO, 1997:54). 

 

Ao criar mecanismos de intervenção e regulação econômica para garantir o 

avanço do processo de industrialização e o desenvolvimento das relações capitalistas, o 

Estado brasileiro, não obstante ter ampliado suas funções e implementado políticas sociais, 

concedendo aos trabalhadores urbanos certos direitos de cidadania, não rompeu com o 

sistema de dominação estabelecido desde os tempos do Brasil Colônia. (AZEVEDO, 

1997). 

Sob a influência dos processos de urbanização e industrialização ocorridos nas 

economias mais desenvolvidas desde o final do século XIX, a escola brasileira redefiniu 

seus objetivos e suas práticas, no início do século XX, seguindo, de uma forma geral, as 

determinações das sociedades capitalistas desenvolvidas, embora o sistema nacional de 

educação brasileiro tenha se organizado e se expandido nas décadas de 40 e 50. 

Ainda que se restringisse o acesso e se mantivesse fora da escola a maioria das 

crianças e jovens oriundos das camadas populares, já nos anos 30 se observara um discreto 

crescimento da rede escolar. Neste sentido, a educação popular passou a ocupar, com 

diferentes discursos e práticas ainda mais diversas, um lugar de destaque entre as políticas 

públicas desenvolvidas pelo governo da época. Observe-se que, naquele período, a ação do 

Estado no campo social se orientava para a implantação do projeto nacional de 

desenvolvimento econômico em bases industriais, para o qual a reprodução da força de 

trabalho seria um elemento fundamental. Foi com esta preocupação que o primeiro 

Governo Vargas (1930-1945) estabeleceu medidas concretas quanto à previdência social, 

saúde pública e educação. 

Assim, no campo social, o período de 1930-1945 foi marcado por inovações 

legais e organizacionais (direito a férias, trabalho do menor, jornada de oito horas, entre 

outros), sendo que, a partir de 1940, entra em vigor o salário mínimo e institui-se a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (NEVES, 1997). No que diz respeito às políticas 

educacionais, o Estado instituiu um sistema nacional de educação, criando, em 1930, o 

Ministério de Educação e de Saúde Pública; em 1931, o Conselho Nacional de Educação e, 

nos anos 40, promulgando as Leis Orgânicas do Ensino. 
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Durante o período de 46/64, o Estado tornou mais complexa sua aparelhagem 

econômica na perspectiva de estruturação do capitalismo monopolista. Durante este 

período, a extensão qualitativa e quantitativa da cobertura social do Estado foi marcante. 

Do ponto de vista das políticas públicas educacionais, foi um período marcado pela 

continuidade, um pouco mais intensa do que no período anterior (1930/45) da expansão do 

sistema educacional2. 

Com o golpe de 1964, as políticas sociais foram direcionadas no sentido de 

propiciar o aumento da produtividade social do trabalho, o que, segundo Neves (1997) 

acabou por tornar precárias a cobertura e a qualidade dos serviços sociais oferecidos. De 

acordo com esta autora, essa estratégia de superexploração da força de trabalho - aliada à 

extensão do regime de assalariamento, na cidade e no campo, e ao deslocamento 

expressivo das parcelas de trabalhadores em direção às cidades - configurou-se em 

determinante da adoção do Estado de medidas no campo social que viessem a garantir à 

maioria da força de trabalho sua reprodução em nível da sobrevivência mínima (NEVES, 

1997:46). 

No período pós-64 o Estado direcionou, então, as políticas públicas para a educação no 

sentido da criação de condições de adaptação às relações de produção estabelecidas pelo 

capitalismo monopolista de estado; neste contexto, as diretrizes estabelecidas para a 

estrutura e o funcionamento do sistema educacional se voltaram para a formação de 

técnicos especialistas, reprodutores das relações sociais de produção. 

Assim, o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, nesta época, esteve 

marcado por orientações políticas e técnico-administrativas que serviram de base às 

propostas de formação de técnicos e especialistas considerados necessários para a 

modernização do país; a reforma educacional promovida pelo Estado procurou manter, 

entretanto, o acesso diferenciado dos diferentes segmentos sociais aos distintos níveis e 

ramos de ensino. 

Uma das características marcantes do período pós-64 foi, sem dúvida, a expansão da rede 

de ensino e a extensão da escolaridade básica, iniciativas que encontraram sustentação 

tanto nos acordos de cooperação efetivados com os Estados Unidos - principalmente o 

acordo MEC-USAID - quanto no próprio arcabouço legal estabelecido pela Lei 5692/71 

(1º e 2º graus) e Lei 5540/68 (Reforma Universitária). 

 
2-Segundo Neves (1997: 41), a taxa de analfabetismo reduziu-se de 69% da população de 15 anos em 1920  
para 39,5% em 1960. 
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Na segunda metade dos anos 70, a crise do capitalismo mundial e o fim do milagre 

econômico levaram o Estado militar a redefinir suas estratégias econômicas e políticas. 

Assim, no plano educacional, ainda que se buscasse consolidar as reformas propostas nos 

anos anteriores, o Estado foi compelido a redefinir suas práticas, levando em conta, de um 

lado, os novos rumos do processo de modernização e, de outro, a organização da sociedade 

civil em torno de novas propostas para a educação. 

Coincidindo com os estertores do regime militar e o forte movimento de 

redemocratização do país, vivencia-se, segundo Senra, 

 

[...] a gestação e o desenvolvimento de novos modelos de Estado e de sociedade 
civil, intimamente articulados aos movimentos de reestruturação produtiva 
capitalista em escala mundial, com conseqüências para as sociedades capitalistas 
periféricas, acompanhados por mudanças na divisão internacional do trabalho e 
por novas formulações ideológicas de legitimação das relações capitalistas em 
transformação (SENRA, 2000:113). 

 

Desta maneira, segundo Oliveira (1998), a queda do regime militar em 1985 e a 

convocação da Assembléia Nacional Constituinte em 1988, ainda que tenham criado uma 

expectativa mais favorável aos setores organizados da sociedade em torno das políticas 

sociais de um modo geral e em torno das políticas educacionais, de modo específico, 

resultaram na promulgação de uma Constituição na qual, ao lado da ampliação de direitos 

sociais e políticos, mantiveram-se privilégios historicamente constituídos, o que veio a 

criar condições políticas que favoreceram, durante a década de 1990, a implementação do 

projeto neoliberal no Brasil. 

 

 

1. Estado Mínimo e a Nova (de)limitação do Campo Educativo sob a Lógica da 

Exclusão. 

 

 

Como já foi explicitado anteriormente, na primeira metade do século XX foi 

consolidado um tipo de Estado que avançou num processo de acumulação de renda, 

implantando políticas que assumissem a reprodução capitalista. 

Com efeito, Torres (1998:233), afirma que o Estado de Bem-Estar-Social 

representa um pacto social entre o trabalho e o capital, que se remonta às organizações 

institucionais do capitalismo do início do século na Europa, especialmente nas origens da 
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social-democracia européia, com as expressões mais vigorosas na social-democracia 

escandinava. Mais recentemente, o New Deal, concebido por Roosevelt nos Estados 

Unidos, constituiu uma formação de governo na qual os cidadãos podem aspirar níveis 

mínimos de bem-estar-social, incluindo educação, saúde, seguridade social, salário e 

moradia, como um direito de cidadão e não como caridade.  

Para Eduardo Galeano apud Gonçalves (1994:112), “o Estado de Bem-Estar-

Social, é caracterizado como o Estado de mal-estar-social” - ao produzir formas mais 

avançadas de reprodução da força de trabalho e de direitos sociais, mediante o fundo 

público, sinaliza que o caminho não é a regressão, de face à crise, mas é o salto para novas 

formas sociais, que vários autores denominam de socialismo com democracia: 

 

o estado é um sistema administrativo autorregulado. É a condensação de um 
conjunto de bases e dispositivos legais e de instituições formais que se 
cristalizaram historicamente na sociedade capitalista. Enquanto estado 
capitalista, não responde necessariamente a quem exerce - transitoriamente - o 
governo de um regime político determinado, tampouco responde simplesmente 
aos ditames dos setores ou classes dominantes. Ainda que apareça como um 
pacto de dominação que medeia e trata de evitar que as crises recorrentes do 
sistema capitalista afetem as condições de produção deste sistema, a perspectiva 
de classe do estado não se baseia em representar interesses setoriais específicos 
nem em refletir a política das classes dominantes ou de um determinado grupo 
político que esteja no controle das instituições governamentais (GENTILI, 
2001:111). 

 

Segundo Silva (2001:13) a atual conjuntura econômica globalizada é decorrente 

do processo histórico, da exacerbação dos processos de exploração e alienação e de todas 

as formas de exclusão e violência, “produção de desertos econômicos e humanos, os 

conceitos de pós-industrial, pós-classista, pós-moderno, sociedade do conhecimento, dão a 

entender que a estrutura capitalista manipulativa e ideológica tenha superado, sem que se 

tenham superado as relações capitalistas”. A sociedade econômica atual em que estamos 

inseridos é resultado de uma crise do padrão de acumulação e de relações sociais que 

sustentaram a exploração capitalista nos últimos 50 anos. Esta orientação que o estado 

capitalista adotou foi  denominada de bem-estar-social, Estado previdenciário ou 

simplesmente modelo fordista que incorporou algumas das teses socialistas, como: direitos 

sociais de educação, saúde, transporte, garantias de emprego e seguro desemprego.  

Frigotto (1995) afirma que a década de 90 foi caracterizada pelo neo-

conservadorismo onde o mercado se constituiu no “deus” regulador das relações sociais 

que se dá mediante à exclusão das maiorias do direito à vida digna, pela ampliação do 
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desemprego estrutural, pela criação de desertos econômicos e do retorno aos processos de 

marginalização, dentro do denominado Primeiro Mundo.  

Neste contexto a concepção neoliberal toma força na última década, mas a sua 

origem retoma a década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, como uma reação 

teórica e política contra o Estado intervencionista e de Bem-Estar Social vigente. É uma 

ideologia que perdura até os dias atuais, marcando o fim do modelo fordista e do modelo 

político-econômico Keneysiano (CORREIA, 2000). A concepção neoliberal considera  que 

a crise do capitalismo é passageira e conjuntural. Mais profundamente busca levar à 

conclusão de que a única forma de relações sociais historicamente possíveis são as relações 

capitalistas. Crença que, face ao colapso do socialismo real, recebe um impulso letal.  

A ideologia neoliberal3 concebe que o setor público (o Estado) é responsável pela 

crise, pela ineficiência, pelo privilégio, e que o mercado e o privado são sinônimo de 

eficiência, qualidade e eqüidade. Portanto, o Estado e a necessidade de zerar todas as 

conquistas sociais como a estabilidade de emprego, o direito à saúde, educação, transportes 

públicos, entre outros, tudo isso passa a ser cobrado e regido pela férrea lógica das leis do 

mercado. Na realidade, a idéia de Estado mínimo significa o Estado suficiente e necessário 

unicamente para os interesses da reprodução da sociedade capitalista.  

O capital utiliza várias estratégias para retomar uma nova base de acumulação, 

destacando-se os processos de reestruturação capitalista que incluem: reconversão 

tecnológica, organização empresarial, combinação das forças de trabalho e estruturas 

financeiras. De outra parte, as empresas deslocam-se de uma região para outra saindo dos 

espaços onde a “classe trabalhadora” é mais organizada e, historicamente, vem 

acumulando a conquista de direitos sociais. 

Essa conjuntura denominada de globalização4, internacionalização5, colapso do  

 
 

3-O projeto neoliberal propõe uma inserção competitiva no mercado global; para a escola, acirra a 
concorrência, a competitividade entre os estabelecimentos de ensino, com prevalência da iniciativa privada. 
Contudo, esta inserção competitiva, tanto em termos do país como das próprias escolas, no modelo de 
globalização, acreditamos, não vai resolver as especificidades de cada país ou de cada escola. O que 
necessitamos é de garantir políticas sociais, econômicas, educacionais que favoreçam o processo de 
democratização. E isto não se faz com a idéia de um Estado mínimo. A ideologia subjacente ao projeto 
neoliberal cria um campo de representações através do qual se explica e se legitima a dominação; explica as 
relações sociais, as diferenças, as desigualdades e o próprio poder. 
4-

Atual forma capitalista de expressão histórico-social desse incessante movimento de acumulação e 
internalização do capital inerente à própria natureza capital (Correia, 2000:16). 
5-

Internacionalização aqui se refere ao capitalismo mundializado na construção de uma ordem regulada pelos 
princípios do livre mercado, introjetando o valor mercantil e as relações mercantis como padrão dominante 
para as relações e práticas sociais. 
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socialismo real e reestruturação econômica produziu mudanças na base técnica do trabalho. 

Este processo de reconstrução, segundo Correia (2000), tem o claro objetivo de criar nas 

consciências um “novo” senso comum para que não somente aceitem as reformas liberais, 

mas as defendam como se fossem suas, promovendo a naturalização da exclusão sem 

culpa. Na conjuntura político-social, a regressão neoliberal ou neoconservadora acentuou 

as contradições e intensificou a exclusão social. 

Para Oliveira (1988), o ideário neoliberal básico defende a idéia da volta do 

Estado mínimo, ou seja, reduzir o fundo público como pressuposto apenas do capital. 

Pressupõe, ainda, o zeramento de conquistas sociais, de ganhos de produtividade e direitos 

sociais.  

Postula-se a volta às leis puras de mercado como as únicas democráticas e justas 

na definição no conjunto de relações sociais. 

Portanto, as premissas da reestruturação econômica predominante no sistema 

capitalista são altamente compatíveis com os modelos neoliberais. Estas implicam redução 

do gasto público; redução dos programas sociais considerados como gastos públicos e não 

investimentos; venda das empresas estatais, parestatais ou de participação estatal; e 

mecanismos de desregulamentação para evitar o intervencionismo estatal da sociedade 

capitalista. Em relação à estrutura educacional, as políticas adotadas pelos Estados 

Nacionais, que tiveram o modelo imposto pelo o Banco Mundial refletem a perspectiva 

neoliberal.  

A concepção neoliberal define as políticas educacionais na América Latina, pelas 

quais os governos adotam como única alternativa para solucionar as mazelas da educação. 

O Brasil foi desenvolvendo sua adequação às demandas das exigências internacionais de 

divulgar estratégias, tais como: Plano Decenal (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996), Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (2000), para a Educação Infantil, Educação de Jovens e 

Adultos, Avaliação do SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica entre 

outros com o objetivo de adequar o Brasil à nova ordem. A reforma educativa tem a 

avaliação como vedete para todas as políticas: de financiamento, de descentralização e de 

formação. Aqui analisaremos os desdobramentos dessa política em alguns destes 

documentos, visando enfocar as ações e políticas previstas  relacionadas à formação de 

professores. 
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2. O Plano Decenal de Educação (1993). 

 

 

O Plano Decenal de Educação foi elaborado a partir da Conferência da Educação 

para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia (1990), patrocinada pela UNESCO, 

UNICEF, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) e Banco 

Mundial. Desta Conferência surgiram posições que foram incorporadas na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos e o Plano de Ação para satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem. Estes documentos constituem as bases a partir das quais os 

países em desenvolvimento desencadeariam ações visando consolidar o compromisso da 

Declaração dos Direitos Humanos de que “toda pessoa tem direito à Educação”, 

estruturando um plano de ação para “satisfazer as necessidades básicas dessa política”.  

“Educação para Todos e todos pela educação” (UNICEF, 1993:30) é o princípio 

básico que norteia o Plano Decenal Brasileiro, conduzindo as estratégias que garantissem 

torná-lo instrumento referencial da parceria entre governo e sociedade civil. 

Neste sentido, o Plano Decenal inaugura um novo patamar para as políticas 

públicas para a educação no Brasil, pautando-se em 3 elementos básicos: 

1) centralidade de um modelo de educação voltado para a modernidade e, por isso, 

voltado para o investimento em qualificação da força de trabalho; 

2) centralidade em um modelo que se apóia na lógica do mercado visando à 

inserção no mercado internacional; 

3) a construção de parcerias e alianças num redimensionamento do papel do 

Estado em relação ao direcionamento e efetivação de políticas públicas (Plano Decenal, 

1993). 

As diretrizes traçadas atingem praticamente todos os pontos considerados 

“nevrálgicos” da educação: as dificuldades sociais, políticas e econômicas ligadas à 

educação; qualidade e heterogeneidade da oferta escolar, formação do magistério; política 

do livro didático; baixa produtividade do sistema; inadequação da avaliação escolar; 

desarticulação entre as 3 esferas do governo; dispersão e ineficiência dos recursos. 

A articulação para a superação das deficiências dos meios pedagógicos e de 

recursos humanos propõe equipar as escolas com recursos tecnológicos que garantam a 

ampliação dos meios e do alcance da educação básica, bem como, a estruturação de um 

sistema nacional de Educação à distância, visando a capacitação dos professores. 
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Um dos eixos principais do Plano é o estabelecimento de padrões de qualidade 

traduzidos como aquisição de aprendizagens socialmente relevantes sem, contudo, 

estabelecer as formas que estes padrões assumirão, uma vez que se definirão em processos 

diversificados segundo as necessidades educativas de cada grupo ou região. (Plano 

Decenal de Educação, 1993). 

Em relação ao eixo da “igualdade”, o Plano propõe: unidade de ação, mediante 

redistribuição de encargos e possibilidade de organização; gestão e manejo de recursos 

para os níveis locais, com crescente autonomia para as unidades escolares, resgatando “a 

responsabilidade e função da comunidade nacional em seu conjunto no desenvolvimento 

da educação”. 

O Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania no Governo Collor foi a 

primeira tentativa de deflagração do Plano Decenal. Contudo, somente em 1993, instituída 

a Semana Nacional de Educação para Todos, realizada em maio de 1993, é que começou a 

se discutir aspectos e dimensões da política educacional. A partir disto, foi levado aos 

Estados, Municípios e às Escolas, para discussão, um documento preliminar elaborado pelo 

Grupo Executivo do MEC (MEC, 1993). 

Divulga-se a idéia de ampla participação e debate na elaboração do Plano. No 

entanto, além de se reduzirem estes momentos de participação, privilegiou-se o conteúdo 

do Plano elaborado pelo Grupo Executivo de tecnocratas do MEC. Percebeu-se que 

algumas das bandeiras de luta dos educadores – foram “incorporadas” ao documento, mas 

sob a perspectiva de um outro campo conceitual, ou seja, lhes dando novo significado na 

redação final. 

Conforme análise de Evangelista (1997:81), o Plano Decenal cria 3 ilusões: 

 

1) “ilusão de poder”: que dá a impressão de que todos podem participar de sua 
elaboração. A autonomia da escola surge como suposto espaço de poder podendo 
propor seu projeto-pedagógico. Descentraliza transferindo responsabilidades aos 
Estados, Municípios, Escolas, comunidades, empresários, entidades não-
governamentais, mas, centraliza no MEC, ação indutora, financiadora e 
avaliadora, estabelecendo um clima de competição entre as escolas, a partir do 
qual, o MEC poderá estabelecer recursos - inclusive salariais-diferenciados. 
2) “ilusão de acesso” como o acesso à escola já está “matematicamente” 
resolvido, o problema reside na “eficiência”, no combate a “cultura da 
repetência”. O que ocorre é que educação de “boa qualidade”para os que estão na 
escola, confirmando-se a exclusão de quem já é excluído e a inclusão de quem já 
é incluído, hoje e no futuro. 
3) “ilusão de qualidade de ensino” traduzido como questão administrativa, é, 
contudo, um problema articulado ao mercado internacional e aos novos padrões 
de organização da economia capitalista (EVANGELISTA, 1997:81). 
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Evangelista (1997), continua afirmando: 

 

O que se propõe, na verdade, é”, um modo de olhar o mundo, um jeito de olhar a 
realidade que redefine as relações sociais - harmoniosas, sem conflitos, 
igualitárias - que rede fine a política - consensual, parceira, universal - e que 
redefine o sujeito - dócil, tolerante, autônomo, criativo (EVANGELISTA, 1997: 
96). 

 

O Plano Decenal, portanto, como desdobramento setorial das exigências que os 

Organismos Internacionais impõem aos países periféricos, prioriza a educação com 

“qualidade”, no sentido de suprir as “necessidades básicas de aprendizagem” das crianças, 

jovens e adultos, articulando-se ao modelo político econômico neoliberal vigente. 

Previsto na Constituição Brasileira (art. 214 e art. 212, parágrafo 3º) e também na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

passou a ser o foco das atenções das organizações ligadas à educação, na perspectiva da 

defesa da concepção de formação de recursos humanos para a educação como uma 

formação que deveria se dar a serviço da sociedade e como forma de emancipação política 

e social. Assim, dois planos foram objeto em discussão no Congresso Nacional. O primeiro 

chamado PNE da Sociedade Brasileira (PL nº. 5.155/98), foi resultado dos debates 

organizados pelo Fórum Nacional de Educação no I e II Congresso Nacional de Educação 

(CONED). Neste congresso foram formuladas diretrizes e metas para a educação para os 

próximos dez anos, de forma democrática e participativa. O segundo elaborado pelo 

Ministério da Educação (PL nº. 4.173/98), contém metas para a educação nacional, 

baseando-se na LDB, na Emenda Constitucional nº. 14, no Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993), nas experiências do então governo, além de seminários realizados pelo 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e de contribuições de 

entidades como Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, e União de 

Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. Saviani (2000),  

 

destaca que a proposta alternativa de Plano Nacional de Educação teve como 
objetivo central, “Mudar o modelo social vigente, transformar a sociedade, 
tornando-a de fato democrática. Tal transformação requer um projeto de 
desenvolvimento nacional que tenha como centro, em suas dimensões 
econômicas, social, cultural e política, o aperfeiçoamento e a dignificação do 
homem, não do mercado” (CONED,1997 apud SAVIANI).  

 

Analisando o PNE proposto pelo Ministério da Educação percebe-se claramente 

que tal proposta carece “radicalmente da vontade política para tomar essa decisão histórica 
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de definir a educação como prioridade social e política número 1, passando a investir 

imediata e fortemente na construção e consolidação de um amplo sistema nacional de 

educação”, (SAVIANI, 2000:4). A lógica que presidiu a proposta do MEC é, como se 

assinalou, a da racionalidade financeira. 

Tanto o PNE da União quanto o PNE da Sociedade Brasileira reconhecem a 

formação mínima do professor exigida pela LDB e apontam para uma desejável formação 

em nível superior, estabelecendo, para tanto, um prazo de dez anos para que os planos 

sejam efetivamente aplicados. No entanto, o PNE da Sociedade Brasileira estabeleceu que 

a formação do professor deve se dar no âmbito das Universidades, visando a manutenção, 

na formação docente, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo-

se a relação entre teoria e prática. Além disso, indicou que os cursos de formação de 

professores, em qualquer nível ou modalidade, deverão obedecer às diretrizes curriculares, 

tendo a docência como base da formação profissional, foco no trabalho pedagógico, sólida 

formação teórica, além de possibilitar vivências de forma de gestão democrática e de 

desenvolvimento do compromisso social e político da docência. 

Em consonância com o disposto na Lei nº. 9394/96, o PNE do governo incentiva a 

formação de professores nos Cursos Normais Superiores, constituindo-se em mais um 

instrumento capaz de fortalecer e impulsionar as mudanças já esboçadas pelas políticas 

educacionais. Para Kuenzer, ao se retirar das Universidades a responsabilidade da 

formação dos professores, 

 

adota-se uma concepção elitista de ensino superior, voltado para a formação de 
cientistas e pesquisadores, o que, para o legislador (e para o Estado que abraça as 
políticas do Banco Mundial) não é o caso dos educadores, cuja formação 
dispensaria o rigor da qualificação científica e da apropriação de metodologias 
adequadas à produção de conhecimento em educação (KUENZER, 1998:10). 

 

Na educação básica inicial, a exigência de uma atuação docente mais competente 

nos planos ético-político e cognitivo-técnico constitui-se em imperativo para a construção 

e transformação do mundo social humano. Neste sentido, não se trata apenas de transferir a 

responsabilidade da Universidade para os Institutos Superiores de Educação; antes, “parece 

se tratar de relegar a formação básica à qualidade de subproduto, dispensando-se a 

exigência de uma atuação docente mais competente nos planos ético-político e cognitivo-

técnico” (FREITAS, 1997). 
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O PNE do Governo, segundo Neves, tem como objetivo a integração submissa 

dos trabalhadores à lógica capitalista, privilegiando, assim, 

 

[...] as políticas de redirecionamento e uniformização dos conteúdos curriculares 
em todos os níveis, a reavaliação dos materiais instrucionais, de controle dos 
resultados instrucionais e de ensino, da formação e da persuasão de novos 
intelectuais de diferentes níveis e do emprego de novas tecnologias educacionais 
(NEVES, 2000: 178). 

 

Na formação para o trabalho complexo, categoria na qual se poderia incluir o 

trabalho pedagógico, ao priorizar as atividades de ensino e de extensão, em detrimento da 

pesquisa, o PNE do governo não leva em conta o fato de que, 

 

o conhecimento científico e tecnológico, além de consubstanciar em principal 
força propulsora da superação da atual crise de acumulação, adquire, mais 
nitidamente, a dimensão política de reserva estratégica de soberania nacional 
(NEVES, 2000:177). 

 

 

Assim é que, ao analisar os PNE’s do governo e da sociedade brasileira, é possível 

verificar o conflito de posições ideológicas, concepções de sociedade, de homem e de 

educação nas diferentes propostas. E importante, portanto, avaliar criticamente as 

propostas de formação de professores, tendo em vista que nessa questão estão em jogo 

aspectos mais profundos, como a reconstrução do entendimento coletivo dos educadores 

sobre o que é a educação, sobre o que sejam as tecnologias educativas em seus avanços, 

não apenas como instrumentalizadores da prática docente, mas também como perspectiva 

maior definidora da dimensão profissional no mundo de hoje e das concepções que devem 

embasar a formação de professores. 

 
 

3. O Planejamento Político-Estratégico do MEC para o Período de 1995 

 

 

O Planejamento Político-Estratégico é um documento que apresenta as linhas 

gerais de atuação do MEC, de forma a tornar “eficaz” a sua ação sobre o sistema 

educacional como um todo. Parte de uma concepção de educação como “instrumento 

estratégico para garantir o desenvolvimento econômico e a plena cidadania” e de escola 

como agência “formadora”, “lugar de convivência onde a ação dos pais, a solidariedade do 
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meio social, a participação do aluno e do professor e uma boa administração se somem 

para formar cidadãos”6. 

O conceito de qualidade para o ensino fundamental é entendido como a ênfase no 

progresso e no sucesso. Os recursos financeiros são tratados como investimentos e por isso 

exigem resultados. Neste sentido os repasses se darão mediante o “controle através de 

resultados que possam ser aferidos por processos de avaliação”7. (BRASIL, 1995:7). A 

avaliação é centralizada no MEC. As causas da baixa qualidade do ensino fundamental são 

apontadas como sendo: financiamento (falta de verbas), gestão do sistema (má 

administração), recursos humanos (má formação). Contudo, como o MEC não pode 

resolver sozinho estes problemas, desenvolve uma política de mobilização dos diversos 

atores conclamando toda a sociedade no sentido de “angariar adesões, consolidar parcerias 

e colher opiniões”. (BRASIL, 1995:10), estimulando novas formas de atuação e articulação 

dos “agentes sociais” em prol da qualidade do ensino. 

Mais uma vez, percebe-se que a estrutura econômica assume a forma do 

capitalismo financeiro, a racionalidade financeira passa a comandar as políticas de modo 

geral, e logicamente, também as políticas sociais.  

As ações básicas do MEC para o ensino fundamental se delineiam em torno de: 

garantir conteúdos curriculares básicos através da produção de manuais que incluem, além 

de conteúdos, habilidades e valores a serem desenvolvidos; garantir a melhoria do livro 

didático; - promover o treinamento de professores e diretores através do ensino à distância; 

para isto, é preciso equipar as escolas mobilizando o empresariado para “parcerias”; 

aprimorar o sistema de avaliação através da universalização da aplicação de testes - 

descentralizar a merenda escolar. Contudo, como afirma o Planejamento Político 

Estratégico do MEC, a ampliação ao acesso com qualidade esbarra na escassez de recursos 

havendo necessidade da busca de parcerias para financiamento e gestão da rede de ensino 

médio. O ensino superior é considerado altamente seletivo, complexo e dispendioso. A 

ampliação do acesso implicará em uma clientela mais heterogênea, havendo necessidade 

de diversificação do sistema para diversificação do atendimento, valorizando-se modelos 

institucionais alternativos, consolidando os Centros de Excelência. Propõe a autonomia das 

instituições, incentivando as relações ou parcerias com o setor produtivo; cria o crédito-

educativo. 
 

 

6-Ministério da Educação e Cultura. Planejamento Político-Estratégico, p. 3. 
7-Ministério da Educação e Cultura. Planejamento Político-Estratégico, p. 7. 
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O Planejamento Político Estratégico do MEC aponta a escola como o ponto mais 

importante do sistema educacional, pois é onde aparecem os resultados. É na escola que 

estão os problemas e é na escola que está a solução; os problemas educacionais se 

resolverão por uma gestão de qualidade. 

Deste modo, o papel do MEC se redefine no sentido de remover os entraves 

burocráticos e normativos (descentralização), garantindo maior eficiência e eqüidade pela 

busca de parcerias, bem como o controle da qualidade pelo processo de avaliação 

(centralização) utilizando estrategicamente os recursos para premiar eficiência e qualidade. 

Prevê incentivo à inovação e criatividade. 

Vemos, portanto, que o Planejamento Político - Estratégico do MEC define 

políticas públicas para a educação no sentido da descentralização e da autonomia da gestão 

escolar como solução para os problemas da ineficiência, incompetência e do alto custo do 

sistema público de ensino, apontando para formas de privatização direta e indireta. 

A perspectiva que se toma está centrada na Qualidade Total8, primando pelos 

critérios de eficiência, competência e produtividade, estando em consonância perfeita com 

o Plano Decenal e o Projeto da L.D.B. - Darcy/MEC, apontando para uma lógica que nasce 

e se encaminha rumo a concretização do Projeto neoliberal, que se caracteriza pela 

“fetichização” da qualidade. 

 

 

4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

 

No contexto das reformas a LDB 9394/96 articula e sistematiza muitas exigências  

de revisão da educação sob os ideais neoliberais. Nessa  perspectiva é efetivada a LDB 

9394/96 que vem marcada pelos mecanismos de mercado, desde a visão de sociedade até 

decisões mais específicas, passa por questões de cunho mercadológico. 

Outro aspecto que tem merecido observações severas é o fato de que nessa LDB 

esteja previsto que a formação de professores em nível superior deva se dar em Institutos 

Superiores de Educação ou em Escolas Normais Superiores, espaços não necessariamente 

universitários e que, a partir   das novas  diretrizes   curriculares   estabelecidas   para   essa  

 
 
8-Qualidade Total entendida aqui como critério mercantil (ou como aplicar os princípios da empresa à 
educação). 
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formação, podem se constituir em perda de qualidade, posto que partem da premissa de 

uma formação mais curta, com custos mais baixos, e com caráter complementar, já que 

qualquer profissional que tenha curso superior, ou até mesmo médio, poderá fazer uma 

“complementação pedagógica” nesses institutos, o que, em última análise, contribuiria para 

a descaracterização da formação que vinha sendo oferecida nos cursos de Licenciatura.  

O desafio desta nova L.D.B foi pautado em 3 grandes eixos: 

1) Universalização da educação básica com acesso e permanência; 

2) Sistema Nacional de Educação Unificado com garantia do mesmo padrão de 

qualidade; 

3) Definição clara de fronteiras entre o público e o privado com verbas públicas 

para a escola pública. 

Neste sentido, a partir do primeiro Projeto - 1258/88 - apresentado pelo Deputado 

Otávio Elísio, decorrente das contribuições do V Congresso Brasileiro de Educação, 

iniciou-se amplo processo de discussão e debates que incluiu: audiências públicas, acordos 

partidários, acolhimentos de emendas, sugestões da sociedade civil organizada. 

O Projeto da L.D.B teve um longo trâmite passando pelas relatorias de Jorge 

Hage, Angela Amim, na Câmara, e, no Senado a relatoria de Cid Sabóia. Este projeto, 

contemplando os avanços e acordos possíveis, principalmente dados os lobies privatistas 

que tentavam garantir seus “direitos”, foi apresentado no Senado e deveria ter sido votado 

em janeiro de 1995, não o sendo por falta de quorum. Assim, após 6 anos de amplo debate, 

com a nova legislatura, surge no cenário em Março/95, o projeto do Senador Darcy 

Ribeiro, alegando-se “inconstitucionalidade” “corporativismo”, “detalhismo” do projeto da 

câmara. O projeto apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro, designado Darcy/MEC, 

contempla claramente as orientações do Planejamento Político-Estratégico do MEC (1995-

1998), bem como, as diretrizes dos Organismos Internacionais. Após a apresentação do 

primeiro projeto Darcy/MEC, foram feitas várias manifestações de repúdio ao próprio 

projeto e ao golpe regimental que ignorava todo o processo democrático de elaboração do 

substitutivo Cid Sabóia. (NUNES, 2002). 

Estas manifestações lideradas pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

e outros grupos organizados da sociedade civil resultaram em pressões que impediram o 

projeto Darcy/MEC de ser aprovado. Ao contrário, num espaço de 3 meses, foram 

apontadas 6 versões do Projeto Darcy/MEC com o discurso de ter incorporado as 

discussões e críticas sem, contudo, mudar substancialmente o projeto original apresentado 
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em março de 1995. O mesmo incorporou o novo paradigma tecnológico que fazia novas 

exigências para a qualificação do trabalhador, colocando novas exigências também para a 

escola. Neste sentido, revisitando o tecnicismo, propõe-se uma “racionalidade” que é 

irracional, na medida em que troca a quantidade por qualidade. A qualificação define o 

papel da educação em termos da funcionalidade em relação ao sistema produtivo do país, 

ou seja, a educação a serviço da formação de Recursos Humanos; nesse sentido não há 

contradição e os conflitos são vistos como disfunção do sistema. 

 

 

5. A Proposta de “Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica, em Cursos de Nível Superior”. 

 

 

O processo de elaboração das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação, 

desencadeados pelo MEC9 e pelo CNE a partir de 1997, visa adequar a formação de 

profissionais ao atendimento das demandas de um mercado globalizado. Considerando-se 

os motivos postos pelas reformas da educação básica no sentido de adequar a formação das 

novas gerações às exigências postas pelas transformações no mundo do trabalho, o 

conteúdo e as organizações das instituições de formação de professores a ter sua 

centralidade para garantir o desenvolvimento da educação básica tal como será postulada. 

Com o Decreto (3.276/99) Presidencial que regulamenta a formação de 

professores nos Cursos Normais Superiores, aprovado pelo CNE em 08/05/01 e 

homologado pelo Ministro da Educação em fevereiro de 2002, assistimos às iniciativas (no 

sentido) de regulação da profissão docente traçando o novo perfil que se deseja para a 

formação de professores. As diretrizes abordam desde as competências a serem 

desenvolvidas, carga horária, avaliação, bem como a estrutura pedagógica das instituições 

formadoras. 

No item 1, intitulado A Reforma da Educação Básica, o texto da proposta contém 

uma análise da LDB, considerando ser importante destacar, da referida lei, as seguintes 

mudanças:  
 

9-Formado pelos seguintes componentes: Ruy Leite Berger Filho (Coordenação Geral), Célia Maria Carolino 
Pires (CEF), Guiomar Namo de Melo (Coordenadora/SEMTEC), Maria Beatriz Gomes da Silva (SEMTEC), 
Maria Inês Laranjeira (SESU), Neide Marisa Rodrigues Nogueira (SEF), Rubens de Oliveira Martins 
(SESU). 
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(a) a integração da educação infantil e do ensino médio como etapas da educação 
básica, a ser universalizada; (b) o foco nas competências a serem constituídas na 
educação básica, introduzindo um paradigma curricular novo, no qual os 
conteúdos não têm sustentação em si mesmos, mas constituem meios para que os 
alunos da educação básica possam desenvolver capacidades e constituir 
competências; (c) a flexibilidade, descentralização e autonomia da escola 
associados à avaliação de resultados (MEC, 2000:4). 

 

Em seguida, inicia-se uma breve discussão sobre a importância da Reforma 

Curricular da Educação Básica, com destaque para a divulgação das Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Neste ponto, merece destaque a formulação da 

concepção de cidadania que norteia as normas e recomendações nacionais, nas quais, 

 

(...) a escola que se delineia como ideal é aquela voltada para a construção de 
uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos bases culturais que lhes 
permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em curso e 
incorporar-se na vida produtiva (MEC, 2000:5). 

 

O capítulo 2, As Demandas da Reforma da Educação Básica para a Formação de 

Professores, coloca em primeiro plano a formação inicial enquanto preparação profissional. 

De acordo com o texto, é a formação inicial que permite aos professores a apropriação de 

conhecimentos e a experimentação das competências para atuar no novo cenário, qual seja 

o da realidade atual. 

O terceiro capítulo, intitulado Suporte Legal para a Formação de Professores, 

destaca, da legislação em vigor, os pontos que tratam desta questão, isto é, os artigos da 

LDB que tratam das atribuições e da formação dos professores, bem como os que criam os 

Institutos Superiores de Educação (ISE); o texto deste capítulo apresenta, também, a 

Resolução CP/CNE 1/99, que regulamenta a criação e funcionamento dos ISE, e o Decreto 

nº. 3.276/99, que dispõe sobre a formação de professores em nível superior para atuar na 

educação básica. Em seguida, o texto aborda as chamadas questões a serem enfrentadas na 

formação inicial, momento em que se assinala que os problemas da formação de 

professores são históricos, especialmente no que se refere às licenciaturas. 

O capítulo 4 formula os principais problemas, tanto no campo institucional quanto 

no campo curricular. Finalmente, apresentam-se os Princípios Norteadores para uma 

Reforma da Formação de Professores, bem como as Diretrizes para a Formação de 

Professores, nos capítulos 5 e 6 respectivamente. 

É necessário mencionar que o texto enfatiza a necessidade de se tratar à formação 

do professor enquanto uma formação profissional, entendendo-se que, 
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(...) tal formação não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica, mas 
voltada para o atendimento das demandas de um exercício profissional 
específico, pois não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu 
trabalho. Ë fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, 
transformando-os em ação. Essa formação deve ser de alto nível no cuidado e na 
exigência, tanto em relação ao que é oferecido pelo curso, quanto ao que é 
requerido dos futuros professores (MEC, 2000:23). 

 

Pode-se depreender que, ao objetivar a “proposição de orientações gerais que 

apontam na direção da profissionalização do professor e do atendimento às necessidades 

atuais da educação básica na sociedade brasileira” (MEC, 2000:3), o documento traça o 

perfil do educador para o próximo milênio. Assim é que, se a proposta para a educação 

nacional traduz-se, no dizer de Andrade (2000), no estabelecimento da “cultura de 

qualidade”, é interessantes salientar que há uma ênfase na formação profissional, técnica e 

um descaso com a formação básica, 

 

(...) a importância da escola, portanto, no interior de tal projeto, reside no fato de 
que é nela que se dará a moldagem de tal “argamassa”, necessária e adequada à 
construção de um novo “edifício social” (ANDRADE, 2000:70). 

 

O documento destaca ainda a “distância entre o perfil de professor que a realidade 

atual exige e o perfil de professor que a realidade até agora criou” (MEC, 2000:6), 

estabelecendo, portanto, a necessidade de investimento na formação profissional para o 

magistério. É importante observar que, embora no texto do documento esteja explícito que 

a formação de um profissional da educação deva “estimulá-lo a aprender o tempo todo, a 

pesquisar, a investir na própria formação”. (MEC, 2000:6), a proposta básica do 

documento recomenda que a formação se faça nos Cursos Normais Superiores.  

Fica explícito nas diretrizes, como determinação legal, dos Institutos Superiores 

de Educação (ISE) e do Curso Normal Superior como espaços quase que exclusivos de 

formação de professores. Em documento enviado ao CNE por ocasião da audiência pública 

para apresentação das diretrizes, a Associação Nacional para a Formação de Professores 

(ANFOPE) alertou no que diz respeito à questão específica do lócus de formação para o 

forte viés, presente no documento de análise, de institucionalizar a formação de professores 

nos institutos superiores de educação como local exclusivo para tal missão, em vez de 

indicar fortemente a responsabilidade da instituição universitária como lócus preferencial 

para o enfrentamento de tal tarefa. 

Segundo Freitas, 
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a retirada da formação de professores da ambiência universitária, a não 
obrigatoriedade da pesquisa, o rebaixamento das exigências em relação à 
autorização de centros universitários e universidades, aliado a separação dessas 
instituições dos cursos de bacharelado e, portanto, da produção de conhecimento 
nas áreas específicas, são fatores que vêm reforçando e confirmando a formação 
aligeirada em seu conteúdo e no tempo destinado à formação (FREITAS, 
2002:146). 

 

O final da década de 90 foi marcado pelas discussões em torno da questão da 

formação de professores, tanto dos docentes que atuam nas classes da educação infantil e 

primeiras séries do Ensino Fundamental, quanto aqueles que, formados nos cursos de nível 

superior, destinavam-se ao magistério nas classes de 5ª à 8ª séries e do Ensino Médio. Em 

ambos os casos, os debates se encaminhavam principalmente para as propostas de 

reformulação dos cursos normais de nível médio e das Licenciaturas, e de 

redirecionamento dos cursos de Pedagogia.  

Nesse sentido, a justificativa mais consensual para essas propostas se apoiava em 

dois aspectos básicos: 1) as evidências de que o fraco desempenho do sistema de educação 

básica como um todo e, especialmente, nas séries iniciais do ensino fundamental, se devia, 

na sua maior parte, à má formação que os professores recebiam; 2) a percepção de que a 

reforma educacional realizada a partir da lei 5.692/71, ao inserir os cursos Normais de 

nível médio no contexto das habilitações profissionais de nível médio, foi um dos fatores 

determinantes para uma queda da qualidade da formação oferecida, na medida em que 

privilegiou o aspecto instrumental da formação do professor, em detrimento de uma 

formação teórica sólida o suficiente para garantir o melhor enfrentamento das questões que 

fazem parte do cotidiano escolar nas redes públicas de ensino. No que se refere aos cursos 

de Pedagogia e Licenciatura, teria ocorrido tratamento semelhante e, da mesma forma, uma 

queda da qualidade da formação pedagógica oferecida pelas instituições de nível superior. 

 

 

6. A Formação de Professores no Brasil e os Embates Ideológicos sob a Égide das 

LDBs 

 

 

Após o Movimento Político-Militar de 1964, os rumos políticos e econômicos são 

reorientados na perspectiva de se inserir o país na esfera de controle do capitalismo 

internacional, aumentando as contradições já existentes. É nesse contexto que se coloca 
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então a “modernização como expressão, tanto de integração centro-periferia, quanto de 

dominação de âmbito interno e externo” (ROMANELLI, 1978:195). 

Ato contínuo a implantação do novo regime, a política educacional passa a ser 

pensada como fator de desenvolvimento, pressionada pelo pressuposto de que o ritmo de 

desenvolvimento econômico que se esperava evidenciaria a necessidade de mão de obra 

especializada, assim como pelo crescimento da demanda social por educação. Entretanto, o 

descompasso entre as reais expectativas da sociedade em relação à educação e os objetivos 

das políticas educacionais implantadas pelo governo militar, concorreram para o 

agravamento da crise já existente no sistema educacional. E esta foi, por sua vez, a 

justificativa para a assinatura de uma série de convênios entre o MEC e seus órgãos e a 

United States Agency for lnternational Development (USAID), os chamados “Acordos 

MEC-USAID”. 

Os acordos MEC-USAID situaram o problema educacional na estrutura geral de 

dominação estabelecida desde 1964 e deram um sentido objetivo e prático a esta estrutura, 

fundamentando as bases das reformas da política educacional. Os protestos provocados 

pela assinatura dos acordos determinaram a formação da Comissão Meira Matos, que 

deveria atuar como interventora nos focos da crise estudantil e propor medidas de reforma 

educacional (ROMANELLI, 1978). No entanto, o relatório Meira Matos apenas reforçou 

os caminhos sugeridos pelos acordos MEC-USAID. 

Segundo Romanelli (1978), a estratégia da USAID consistia na compartimentação 

dos estudos da realidade e na elaboração de um esquema de influência que operasse de 

forma permanente, via o desenvolvimento de programas que desencadeassem outros. Para 

cada objetivo, a USAID propunha programas especiais. No entanto, seus pressupostos 

destacavam a centralidade da questão da reformulação das Universidades, estabelecendo 

uma dependência direta das instituições dos países subdesenvolvidos às instituições 

americanas de ensino superior. 

Os acordos, assinados entre 1964 e 1968, merecem destaque pela sua abrangência, 

atingindo todo o sistema de ensino, e em todos os aspectos: níveis, ramos, funcionamento e 

controle do conteúdo. Ainda que a Comissão Meira Matos e o Grupo de Trabalho da 

Reforma Universitária tenham sido criados posteriormente para fazer o levantamento da 

crise e intervir nas Universidades, os Acordos MEC-USAID já haviam estabelecido todo o 

sistema educacional e o trabalho das comissões, mesmo com algumas divergências, nada 

mais fizeram que sacramentar a política educacional estabelecida. 
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Em 1968, a Lei 5.540 reformou o ensino universitário, e a Lei 5.692, de 1971, 

reorganizou o ensino primário e o secundário, então denominados, ensino de 1º grau e 

ensino de 2º grau. Ainda que a Lei 5.692/71 tenha buscado, pela primeira vez, articular a 

formação do pessoal de magistério às exigências do ensino de 1º e de 2º graus, a realidade 

viria mostrar que “as propostas de gabinete e a tradição de tentar conformar a realidade 

através de preceitos legais não têm conseguido êxito” (SARMENTO, 1994:17). 

Assim viu-se através da Lei 5.692/71 os princípios de racionalidade, baseados na 

eficiência e eficácia enfocando as técnicas pelo que o professor passa a exercer a posição 

de administrador ou daquele que vai executar os planejamentos. 

O objetivo maior da escola era treinar, criar técnicos para desempenhar alguma 

função que lhes competia, desconsiderando o contexto político e social no qual estavam 

inseridos. 

A regra geral para a formação do professor, ditada pelo artigo 30 da Lei 5.692/71 

evidencia a existência de dois esquemas: o primeiro correspondente à formação dada por 

cursos regulares e, o segundo, correspondendo à formação regular acrescida de estudos 

adicionais, pressupondo a existência de 5 níveis de formação de professores, a saber: 1) 

formação de nível de 2º grau, destinada a formar o professor polivalente das quatro 

primeiras séries do 1º grau; 2) formação de nível de 2º grau com 1 ano de estudos 

adicionais, para formar o professor apto a lecionar até a 6ª série do 1º grau; 3) formação 

superior em licenciatura curta, destinada a preparar o professor para uma área de estudos e 

a torná-lo apto a lecionar em todo o 1º grau; 4) formação em licenciatura curta mais 

estudos adicionais, preparando o professor de uma área de estudos com alguma 

especialização em uma disciplina dessa área, apto a lecionar até a 2ª série do 2º grau; 5) 

formação em nível superior em licenciatura plena, destinada a preparar o professor de 

disciplina apto a lecionar até a última série do 2º grau. 

Ao prever a existência de diferentes níveis na formação dos professores, a 

legislação vinculou os níveis salariais aos níveis de formação dos docentes, 

independentemente do grau de ensino em que os mesmos atuassem. A primeira Comissão 

de Ensino da Área da Educação (CEAE), foi criada nos anos 70 e tinha como objetivo 

implementar um amplo debate nacional em torno dos problemas relacionados com a 

formação de recursos humanos para a educação, bem como para realizar o diagnóstico 

daquela área. Esta comissão publicou dois relatórios, o primeiro em 1975 e, o segundo, em 

1978, nos quais se afirma que as dificuldades encontradas na área educacional decorreriam 
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da falta de uma definição do que é, e do que deve ser o profissional da educação. Nestes 

relatórios, entre os inúmeros problemas detectados pela Comissão como origem do estado 

precário e calamitoso da educação no país pode-se destacar os baixos índices de 

rendimento em todos os graus de ensino apesar das sucessivas reformas, o desencontro 

entre a formação do magistério e as necessidades do sistema de ensino, o número elevado 

de cursos de baixa qualidade aliados à desvalorização do magistério e os baixos salários, 

contribuindo para o desinteresse pela profissão. 

É dessa maneira que a reorganização do aparelho escolar, através das Leis 

5.540/68 e 5.692/71 e legislação complementar, nada mais fizeram do que garantir, 

prolongar e perpetuar a hegemonia da sociedade política, para garantir tal hegemonia foi 

implantado nas escolas os cargos de supervisores, orientadores para, se não garantir, 

controlar os ideais políticos e pedagógicos vigentes. No entanto, a sociedade civil, através 

de seus diferentes grupos constitutivos, começou a reivindicar uma mudança política, 

marcando a derrocada do regime militar e sua política de exclusão. 

A reforma universitária de 1968, portanto acentuou, nos cursos de Licenciatura, a 

fragmentação dos cursos e a separação estabelecida entre a formação pedagógica e a 

específica, marcada principalmente pela tendência tecnicista da época, que dava ênfase ao 

“como fazer” em detrimento da análise da problemática educacional brasileira e da busca 

de alternativa para um ensino de qualidade. Quanto a este fato, Saviani (1991) afirma que a 

inspiração liberal, característica da Lei 4024, cedeu lugar à tendência tecnicista nas Leis 

5540/68 e 5692/71. Assim, segundo o autor, 

 

O princípio da não duplicação de meios para fins idênticos com seus corolários 
tais como a integração (vertical e horizontal), a racionalização-concentração, a 
intercomplementariedade; o princípio da flexibilidade; da continuidade-
terminalidade; do aproveitamento de estudos etc., bem como medidas como a 
departamentalização do 2º grau, o detalhamento curricular, e tantas outras 
indicam uma preocupação com o aprimoramento técnico, com a eficiência e a 

competitividade (grifos nossos. SAVIANI, 1991:148). 
 

Assim, a despeito do caráter tecnicista que a formação continuada de professores 

foi tomando nos programas oficiais, no sentido exclusivo de formação de competências 

voltadas para o “aprendizado prático” e o uso de novas tecnologias, mas que omite os 

determinantes políticos e econômicos da situação do professorado em nosso país. 

Introduzidas pelas novas tecnologias e pelas novas formas de organização do 

trabalho, as transformações pelas quais a base produtiva brasileira vem passando, 
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especialmente a partir dos anos 80, colocaram em pauta a necessidade da formação de uma 

força de trabalho preparada para lidar com tais inovações. 

A presença coletiva e organizada dos professores pela afirmação do caráter 

profissional do trabalhador em educação e em defesa da prioridade das condições de 

trabalho, do caráter e da função pública dos serviços educacionais, assim como da gestão 

democrática da escola de qualidade para todos, marcou a década de 1980, dando novo 

sentido à luta pela reformulação dos cursos de formação de pessoal para o magistério. 

A partir da Conferência Brasileira de Educação, realizada em 1980 em Goiânia, 

teve início uma mobilização dos profissionais da educação no país, com a qual foram 

estabelecidas duas vertentes para o debate em torno da questão: a primeira, encaminhada 

pelo MEC, e a segunda, encaminhada pela sociedade civil, buscando interferir nas decisões 

e garantir a autonomia da universidade na perspectiva de fixar currículo e propor a 

formação do educador em consonância com os anseios da sociedade. 

A partir de 1983, o Comitê Pró-Formação do Educador, criado em 1980 

transformou-se em Comissão Nacional, vindo a se tornar, em 1990, Associação Nacional 

para a Formação de Professores (ANFOPE), realizando vários encontros ao longo dos 

anos, visando, além de mobilizar os educadores, acompanhar, sistematizar, promover e 

articular esforços pela reformulação dos cursos de formação de professores, tudo isto sem 

comprometer sua autonomia frente aos órgãos oficiais. O trabalho da ANFOPE, ao longo 

de sua trajetória, foi desenvolvido não apenas buscando a articulação e a sistematização de 

propostas para a formação do profissional do magistério, como também a construção de 

uma Lei de Diretrizes e Bases que abrigasse as demandas e anseios dos setores sociais. 

Neste sentido, Sarmento afirma que: 

 
as ações governamentais, o movimento de educadores, as mudanças curriculares 
promovidas pelas IES, as mudanças nos Estatutos, são expressões das diversas 
forças sociais que se confrontam na sociedade (SARMENTO, 1994:52). 

 
Os avanços obtidos pela classe trabalhadora com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 deram um novo alento àqueles que consideravam a educação prioridade 

nacional e esperavam que, com a perspectiva de elaboração de uma nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), a educação pública superasse os seus já crônicos 

problemas, em oposição ao movimento de modernização e reestruturação econômica que 

se esboçava naquela ocasião. 
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As eleições presidenciais de 1989 deram início à implantação, no Brasil, de um 

projeto neoliberal, cujos reflexos na política educacional começaram a ficar evidentes a 

partir da aprovação da Lei nº. 9394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, um projeto do Senador Darcy Ribeiro, apresentado como substitutivo ao projeto 

já aprovado na Câmara dos Deputados e “amplamente” discutido com a sociedade 

organizada brasileira. Assim, foi aprovada uma proposta de LDB que incluía as diretrizes 

do Banco Mundial para a educação dos países em desenvolvimento, em detrimento de um 

projeto de lei que contava com a colaboração e o apoio da sociedade organizada, através do 

Fórum Nacional em Defesa da Educação10, que o debateu durante oito anos na perspectiva 

de construir uma LDB verdadeiramente a serviço do povo brasileiro. 

Ao mesmo tempo em que estreitou o espaço de participação popular na gestão do 

sistema educacional, o governo Fernando Henrique Cardoso ampliou as diretrizes políticas 

neoliberais, redefinindo o arcabouço jurídico da educação. Assim é que, antes mesmo da 

aprovação da nova LDB, sua implementação já se dava, sob a forma de portarias e 

decretos11 que vieram a dar materialidade aos pressupostos nela contidos. Esta lei, ainda 

que aprovada somente em 1996, já nasceu corroborando as práticas impostas tanto pelo 

governo federal quanto pelos governos estaduais, dos quais Minas Gerais é um exemplo. 

Nesta perspectiva é que se coloca, por exemplo, a formação dos professores em 

Minas Gerais como prioridade do governo estadual nos anos 90. Segundo Martins (1998): 

 
é possível afirmar que Minas Gerais se antecipou às diretrizes e/ou ações do 
governo federal para a capacitação de professores no ensino fundamental nos 
anos 90, mantendo, portanto, uma posição de destaque no cenário político do 
país, ao reafirmar sua tendência histórica de laboratório de experimentação das 
orientações capitalistas para a educação (MARTINS, 1998:163). 

 

Em sua análise, Martins (1998) destaca o investimento arrojado em programas da 

capacitação à distância, não apenas ampliando o Programa Federal TV Escola, mas criando 

também o PROCAP (Programa de Capacitação de Professores), vinculado ao Programa 

Próqualidade, financiado pelo Banco Mundial. Este programa, ampliado hoje para 

professores do ensino médio, já implementa as metas para ensino à distância previstas no 

Plano Nacional de Educação proposto pelo MEC.  
 

10-Entidade que concentrou as propostas educacionais de entidades educacionais de entidades da sociedade 
civil comprometidas com uma organização social e educacional democrática de massas. 
11-Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995 (cria o Conselho Nacional de Educação), Emenda Constitucional n.0 

14, em setembro de 1996, regulamentada pela Lei 9.424/96 (institui o FUNDEF - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que tramitou concomitantemente  
à LDB, promulgada em 24 de dezembro de 1996, Lei n.0 9192/95 (escolha de dirigentes das universidades) e 
Decreto 2.026, de 10/10/96 (avaliação dos cursos e instituições de ensino superior). 
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Segundo Neves (2000), o campo da educação passou a ser objeto de maior 

atenção governamental quando se introduziu, embora com várias denominações e 

diferentes significados, a questão da qualidade do ensino, referenciada na relação entre 

educação e produção.  

 

 

7. A Implementação de Políticas do Banco Mundial para a Formação Docente. 

 

 

Para Azevedo (1997), nos tempos atuais a educação e seus aspectos relevantes 

têm sido tratados, por vezes, como mercadoria, simples e manipulável. “A educação não 

pode ser uma mercadoria”. A frase, que parece simples, resume diversos problemas 

enfrentados pela educação no mundo. Foi dita durante a Conferência Especial de Educação 

pelo autor canadense Jocelyn Berthelot, no Fórum Continental de Educação. Disse mais: 

“Por isso, é necessário que ela seja pública e gratuita, mas não é isso que o FMI e o Banco 

Mundial recomendam” (BERTHELOT apud. GANDIN & GANDIN, 2000). 

Neste contexto surge a necessidade de um maior esclarecimento acerca do que 

representa na realidade o Banco Mundial. 

O Banco Mundial nasceu na Conferência de Bretton Woods, em 1944, e, como 

organismo especializado da ONU (Art. 63 da Carta da ONU), em 1947. Visava à 

cooperação econômica em suas versões monetária e financeira. Tecnicamente, organização 

mundial de caráter intergovernamental para obtenção de finalidades concretas de caráter 

econômico.  

Segundo o jurista Antoni P. Solé, da Universidade Rovira y Virgili, de Taragona 

(Es), na concepção consagrada em Bretton Woods, em 1944, o Banco Mundial deveria 

realizar funções complementares: o ocupar-se-ia da assistência monetária, que se presumia 

de curto prazo e dirigida à realização de pagamentos internacionais derivados do 

intercâmbio de bens e equipamentos (BANCO MUNDIAL, 1995). 

De acordo com o Convênio Constitutivo do Banco Mundial, são objetivos básicos 

do mesmo, entre outros: a) contribuir para a reconstrução e o desenvolvimento dos 

territórios de seus Estados membros e estimular o desenvolvimento dos meios e fontes de 

produção nos países de escasso desenvolvimento; b) fomentar inversões privadas de capital 

no estrangeiro e complementá-las; c) promover um crescimento equilibrado, a longo prazo, 
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(...) aumentando a produtividade, elevando o nível de vida e melhorando as condições de 

trabalho em seu território. Esses objetivos do Banco Mundial seriam alcançados via 

empréstimos diretos dos países membros para empresas públicas ou privadas, participação 

nesses empréstimos e seu aval, envio de especialistas para estudo da situação econômica e 

financeira dos Estados, e ajuda técnica nestas matérias e na formação de pessoal 

qualificado para geri-las (BANCO MUNDIAL, 1995). 

Durante os 56 anos de sua existência, o Convênio fundador do Banco Mundial 

passou por diversas reformas, visando redirecionar suas políticas de ação. Entretanto, 

dadas às concepções de desenvolvimento que orientaram suas ações e, entre outros fatores, 

a proeminência dos EUA na sua gestão – com 18% de participação no capital votante e sua 

presidência desde a fundação, que transformaram-no em um instrumento auxiliar de sua 

política externa. “A ação do Banco Mundial tem sido vista, em geral, como muito negativa, 

por ter financiado um tipo de desenvolvimento econômico desigual e perverso socialmente, 

que ampliou a pobreza mundial, concentrou renda, aprofundou a exclusão e destruiu o 

meio ambiente” (DI GIORGI, 1996).  

A adoção de um sistema baseado na estabilidade dos tipos de câmbio e a 

convertibilidade externa das moedas se teria revelado logo inviável e autodestruindo-se nos 

primeiros anos da década de setenta, tendo sido, como se sabe, decisiva a atuação dos 

EUA, ferindo assim suas obrigações enquanto era, paradoxalmente, o principal artífice do 

sistema. Nem as correções adotadas em 1976 e postas em prática em 1978, teriam 

conseguido evitar uma autêntica desordem monetária, na expressão utilizada por 

numerosos especialistas. Enquanto outros organismos multilaterais do âmbito da ONU 

(FAO, OMS e UNESCO) reformularam suas prioridades, o ideário liberal de origem do 

Banco Mundial teria se modificado muito pouco ao longo desse meio século (DI GIORGI, 

1996). 

Nos anos 70, o Banco Mundial tinha influência secundária na educação. Os 

documentos da Unesco eram muito mais importantes, afirma Ângela Siqueira, professora 

da Universidade Federal Fluminense que participou do Fórum Mundial de Educação, 

ocorrido entre 24 e 27 de outubro de 2001, em Porto Alegre (SIQUEIRA apud. 

OLIVEIRA, 2002). 

Para ter idéia do que essa mudança significou, em 1972, documento da Unesco 

alertava, por exemplo, para a falta de recursos e o aumento da influência de fatores 
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externos no funcionamento da educação. No relatório pedia revisão dos orçamentos 

globais, reduzindo os gastos bélicos e ampliando os educacionais.  

Em 1980, documento do Banco Mundial pedia ajustes para o pagamento da dívida 

externa, criticava a demanda por mais e melhores vagas, qualificando-a como “síndrome 

de qualificação”. Além disso, criticava a educação gratuita, orientava para que fossem 

cobradas taxas e houvesse redução da carga horária. Também deveriam ser eliminadas 

atividades desnecessárias e as salas de aula teriam de comportar número maior de 

estudantes. O banco pedia ‘educação para todos’, mas a educação a que se referia era 

simplesmente a alfabetização, a educação básica, deixando o ensino superior abandonado 

(KRAWCZYK et al., 2000). 

A partir daí, a influência do Banco Mundial no processo educacional dos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento aumentou de forma alarmante. Para a operação 

teve apoio, em muitos casos, da elite local e contou com o seu poder de conceder 

empréstimos. 

Caso exemplar de ingerência econômica sobre a educação deu-se no México. Ao 

entrar no Acordo para o Livre Comércio das Américas (Nafta), em 1992, o país teve de se 

submeter a diversas condições, muitas na área da educação. “A constituição mexicana 

assegurava o direito à saúde e educação, após o acordo o texto passou a estabelecer que 

tanto a saúde como a educação poderiam ser oferecidas. O que era um direito tornou-se um 

serviço” (KRAWCZYK et al., 2000). 

Deste modo, a educação pública e gratuita passou a ser garantida somente até o 

primário e acabou definido um sistema de educação superior para os três países (Canadá, 

México e EUA), sob uma mesma cultura, sendo que a condução está nas mãos de empresas 

privadas.  

Ao mesmo tempo em que a educação passou a ser considerada um serviço, houve 

uma acentuada queda no padrão salarial dos professores. No mundo todo os docentes 

vivem em condições precárias, com salários baixos, poucos equipamentos e, muitas vezes, 

formação deficiente (KRAWCZYK et al., 2000). 

Além disso, de acordo com Gatti (1992), os efeitos dos programas de formação de 

professores são temporários: com o correr do tempo, tais projetos acabam deixando poucas 

marcas, modificando pouco as relações educacionais e o trabalho do professor. 

Porém Bernardo Toro, ex-consultor do Banco Mundial no Brasil, em 

contrapartida, entrando numa espécie de defesa do Banco Mundial, rebate dizendo que o 
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Banco Mundial é uma entidade que faz empréstimos aos países, às nações, com o aval das 

nações, para projetos que quase sempre elas propõem: nunca é dinheiro de graça, sempre é 

crédito. E com esse empréstimo, assim como com qualquer dinheiro de crédito, o governo 

pode fazer bem as coisas ou não fazê-las bem. Por isso, não depende do empréstimo, 

depende de quem o recebe e do que faz com ele (TORO, 2001). 

Conforme Fonseca (2002), o Banco Mundial tem algumas normas, que, de certa 

forma, limitam as possibilidades de quem toma o empréstimo.TORRES (2000), afirma que 

o pacote do Banco Mundial é essencialmente um pacote homogeneizador e prescritivo. 

Novamente nesta questão Toro rebate dizendo: 

 

Na minha experiência, seja ao lado da Colômbia, lutando para a obtenção de um 
crédito, seja como consultor do Banco, o problema é sempre o mesmo. Ou seja, a 
ninguém que tenha um banco interessa que o cliente fracasse em seu projeto, 
porque desse jeito não o pagará com facilidade. Ora, o Banco Mundial — e isso 
não é uma defesa do Banco Mundial, é uma coisa que todo mundo sabe — é a 
entidade no mundo que mais conhecimento pode comprar. Não existe 
universidade no mundo que possa igualar-se à quantidade de conhecimento 
acumulado pelo Banco Mundial, ou quando precisar, à sua capacidade de 
comprar e produzir. Cada sociedade tem recursos humanos suficientes para 
desenhar bem seus problemas se pensar em seu próprio povo, e o Brasil é uma 
potência mundial em conhecimentos, isso todos sabemos (TORO 2001:11). 
 

Toro ainda faz questão de ressaltar que no mundo não existe conhecimento 

acumulado para saber como formar bem um professor e que isso hoje é mais difícil, mais 

confuso que antes, porque as crianças possuem mais informação, e não se entende bem o 

efeito das indústrias culturais sobre a consciência delas, não existe uma coerência visível 

entre os diferentes espaços de socialização. 

Toro declara, ainda, que: 

 

(...) muitas vezes a escola trata de formar as crianças na convivência e na 
tolerância, mas na família existe um projeto diferente. Muitas vezes escolas 
formam estudantes numa direção e quando estes chegam à empresa existe um 
projeto distinto. Muitas vezes os partidos políticos marcham numa direção, e os 
meios de comunicação em outra. Na medida em que uma sociedade pode 
perguntar como ir orientando todos os espaços de socialização — a família, os 
amigos, a escola, o trabalho, as organizações de bairro, as organizações 
intermediárias, as igrejas, os meios de comunicação, os movimentos sociais, os 
partidos políticos —, todos começamos a caminhar em função de um projeto de 
estado social de direito e democracia e de uma produtividade para a eqüidade. 
Dessa perspectiva vamos saber o que é que temos de fazer em sala de aula e na 
rotina do colégio. Isso é uma decisão dos países: um projeto do Banco Mundial é 
tão bom ou tão ruim quanto o país quiser (TORO 2001:12). 
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Porém, novamente, se analisa uma idéia contrária a de Toro, quando se verificam 

os estudos de Popkewitz (1997) e Oliveira (1998), que dizem que, na verdade, não se pode 

colocar a responsabilidade do êxito dos projetos educacionais do Banco Mundial somente 

em cima dos países a adquiri-los, devido ao fato de que toda a educação é um conjunto 

complexo e que uma sociedade mantém, na maioria das vezes um projeto de visão para o 

futuro que vai além da praticidade. Fonseca reforça dizendo que: 

 

 Com base na experiência brasileira ao longo de mais de vinte anos, é possível 
afirmar que a cooperação técnica e financeira do Banco mundial não é uma 
intenção neutra, mas constitui um mecanismo de difusão de concepções 
internacionais, especialmente aquelas que emanam do próprio órgão 
financiador. Estas incluem desde aspectos instrumentais, como modelos de 
planejamento e de gestão de projetos, até formulações conceituais e 
ideológicas, capazes de orientar a agenda do setor sob o financiamento 
(FONSECA, 1999: 23). 
  

Neste sentido, todos os componentes citados se unem para tentar desenvolver uma 

educação para a boa formação intelectual, moral, social e cultural, “sendo que a família, as 

organizações, o Governo e a escola cada qual faz a sua parte, não podendo assim uma 

organização como o Banco Mundial querer se eximir de responsabilidades nos produtos 

finais negativos e/ou positivos de projetos educacionais”. (SILVA, 2002). 

No caso das políticas públicas, não se deve esquecer que seu papel principal é 

providenciar melhorias, ainda que não sejam “arrojadas”, mas que provoquem mudanças 

consubstanciadas para a sociedade.  

Segundo Franchi (2002:124) o que deve reger o planejamento de políticas 

públicas de educação: “é o compromisso de viabilização de uma educação de qualidade, 

como direito da população, que impõe aos sistemas escolares a organização de uma 

diversidade de recursos educacionais”.  

Para Silva (2002), o desenvolvimento humano sustentável e melhoramento do 

capital humano tornam-se palavras de ordem que, partindo do Banco Mundial, são 

incorporadas ao discurso oficial e ao discurso empresarial, divulgadas pelas mass media, 

chegando às escolas, onde são defendidas por alguns professores e professoras 'modernos'. 

Estes professores e professoras não sabem que uma das mais enfáticas recomendações do 

Banco Mundial é de uma profunda reforma do sistema docente na América Latina, que, 

sem dúvida, os penalizará.  

Conforme estudos de Krawczyk et al. (2000) as universidades latino-americanas 

já sentem na carne o que significa esta reforma do sistema docente, com a perda de seus 
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recursos econômicos nos últimos anos. Hoje, um professor universitário argentino, por 

exemplo, no ápice de sua carreira, com o título de doutor, recebe quinhentos dólares por 

mês, menos do que um operário sem qualificação nos Estados Unidos. Hoje, uma 

professora brasileira de escola fundamental recebe por hora de trabalho menos de três 

dólares e, em muitas regiões, o seu  salário mensal é menor do que o salário mínimo 

oficial. 

Não se pode negar que algumas vezes notam-se melhorias em determinadas áreas 

da educação, advindas de políticas públicas, as quais têm suporte no Banco Mundial, 

todavia, de acordo com De Tommasi et al (1998), quando a crise se manifesta, o discurso 

de prioridade por educação se mostra com suas verdadeiras garras. Foi o que se viu no 

México com a crise de dezembro de 1994. O economista-chefe do Banco Mundial para o 

México foi mudando o seu discurso, revelando a sua verdadeira prioridade - o pagamento 

da dívida externa voltou a ser a prioridade maior, postergando as questões do meio 

ambiente e da educação.  

Di Giorgi (1996) mostra que um fator é inegável: o projeto educativo proposto 

seja pelo Banco Mundial, seja pelos governos neoliberais e pelas classes empresariais 

latino-americanas, se pauta na afirmação da educação como um dos fatores efetivos do 

progresso e crescimento dos países e que, portanto, deveria estar afinado com as demandas 

econômicas, sociais, políticas e culturais. Só assim estes países teriam condições de atingir 

os desejados níveis de produção e competitividade internacional. Chega-se a considerar 

que o problema do desemprego nos países subdesenvolvidos seria responsabilidade deles 

próprios já que, pelo fato de sua população não atingir os altos níveis de escolaridade 

requeridos, os capitais se deslocariam para outros países, onde os níveis de escolaridade 

fossem mais favoráveis, gerando novos empregos. Para estes teóricos, gastos em educação 

é fator de eqüidade e de desenvolvimento.  

Silva (2002), ressalta que apesar dos discursos, em que o Banco Mundial exalta o 

valor da educação e se afirma orgulhoso por haver apoiado a educação no continente nos 

últimos vinte anos e estar preparado para ajudar na superação das dificuldades que enfrenta 

a América Latina em seu desenvolvimento educativo, os índices de analfabetismo 

continuam dos mais altos do mundo - cerca de 42,5 milhões de adultos na América Latina 

não sabem ler ou escrever - o acesso à universidade continua limitado para a classe 

trabalhadora, para os negros, indígenas e mestiços, e no caso do Brasil, a escolaridade 

média de um trabalhador continua a ser de três anos e meio. É insignificante o número de 
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negros e indígenas que entram na escola, nela têm sucesso e dela saem com um título 

universitário.  

Desta forma, Vieira (2001) afirma que o clima de crescente  descontentamento no 

cenário mundial exigiu algumas mudanças no discurso do Banco Mundial. O então 

presidente do Banco Mundial (WOLFENSOHN, 1998) reconheceu a existência de uma 

“crise humana”, para além da econômico-finaceira. Ele propôs uma nova visão de 

desenvolvimento que leva em conta o crescente aumento do desemprego, assim como o 

crescimento da população, a escassez de água, a questão da segurança alimentar e o risco 

da instabilidade social. Ele chama essa visão de “comprehensive development framework” 

ou uma proposta de desenvolvimento ampliado (WOLFENSOHN, 1999). Na área de 

educação houve uma mudança de discurso que favoreceu a inclusão do temor quanto ao 

desencadeamento de sérios conflitos e distúrbios sociais.  

Gandin & Gandin (2000) citam como publicações contemporâneas do Banco 

Mundial em educação e cooperação internacional: “Decentralization of Education. 

Demand-side financing” (Descentralização da Educação. Financiamento baseado na 

demanda” de Patrinos and Ariasingam, 1997/1999), e “Assessing aid: What works, what 

doesn’t and why” (Avaliando a cooperação  internacional: o que funciona, o que não 

funciona e por que, de Dollar and Pritchett, 1998). Se estes dois documentos do Banco 

Mundial, previamente mencionados, podem, de certa forma, não serem considerados como 

uma “visão oficial” do Banco em relação à educação e ao desenvolvimento, o documento 

de política educacional, publicado em 1999, e intitulado “Education Sector Strategy” 

(“Estratégia de Setor de Educação” World Bank, 1999), é o documento oficial, mais 

recente do Banco Mundial, e que evidencia sua agenda para o setor educacional. 

Percebe-se que o documento de 1999 traz um enfoque extremamente comercial. O 

novo documento não é tão preocupado com análises de custo benefício e/ou com a 

melhoria da capacidade administrativa governamental. Embora esses assuntos ainda sejam 

considerados importantes, o principal objetivo parece ser o de ajudar a abrir o setor 

educacional como uma nova opção de investimento para firmas privadas/comerciais com 

interesse na área de educação. O documento continua endossando a ênfase anterior em 

relação à educação básica, assim como também advoga uma oferta pelo mercado para os 

níveis ulteriores de educação, o treinamento de professores ao invés de formação, o uso de 

novas tecnologias como principal instrumento para a reforma curricular.  
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A tendência para generalização também está presente nesse documento de 1999 

como pode ser visto em um excerto de James Wolfensohn, originalmente citado na sua 

“proposta de  desenvolvimento ampliado”, e citado na introdução do documento de política 

educacional:  

 

Todos concordam que a educação é a chave mais importante para o 
desenvolvimento e o alívio de pobreza. Isto tem que começar com a educação 
primária universal igualmente para as meninas e meninos, assim como com um 
sistema aberto e competitivo de educação secundária e terciária. A construção de 
escolas, currículos modernos vinculados à nova era tecnológica e as necessidades 
reais do mercado local emergente, [assim como] o efetivo treinamento de 
professores e a supervisão são fatores que contribuem para o estabelecimento de 
programas educacionais prósperos (WORLD BANK, 1999:09). 

 
 

“O efetivo treinamento de professores” e uma contínua formação e 

profissionalização dos mesmos, parecem ser definidos como educação à distância e usando 

a Internet. Realmente, o Banco menciona três locais que apóiam a idéia de usar a 

tecnologia para reduzir os custos educacionais e o treinamento de professores. Isso é o que 

chamam de “entrega inovadora” e os locais são <www.worldbank.org/depweb>, 

<www.globaldistancelearning.com> e <www.worldbank. org/worldlinks> (WORLD 

BANK, 1999). 

Desta maneira a formação continuada dos professores e seu treinamento, passa 

a ter, para o Banco Mundial, caráter de redução de custos e analisados de uma forma que 

seja o mais econômico e prático possível, utilizando-se da Internet como demonstração de 

avanço tecnológico aplicado a políticas educacionais modernas. Neste sentido Torres 

afirma que: 

 

o banco  insiste na educação à distancia, mas isso está longe das possibilidades 
reais de uma escola massiva. As tentativas realizadas até hoje, digam o que 
quiserem, não mostraram que esta é uma via adequada e válida para a educação 
básica (...) não estamos em condições, nem nos países desenvolvidos, de afirmar 
que a educação à distancia será a solução para o problema do magistério, que já 
se encontra no limite da sobrevivência (TORRES, 2000:265). 

 

No que se refere à formação do professor, Fonseca (2001) mostra que essa 

questão é vista de modo muito peculiar pelo Banco. Embora reconhecendo que a 

qualificação dos mestres - certificados, referências, sucesso profissional e conhecimentos – 

tendem a exercer uma influência positiva sobre seu comportamento, nada confirma que 

constituam o principal fator direto de aprendizagem. Por essa razão, o Banco sugere que: 
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 [...] em vez de exigir dos mestres um curso universitário complementar, seria 
mais proveitoso melhorar os métodos de formação e de seleção, além de 
desenvolver o saber e as aptidões profissionais em domínios precisos. Métodos 
e técnicas gerais como microensino [...]. Enfim, o treinamento no trabalho 
aumenta a eficácia pedagógica, particularmente após alguns anos de experiência 
no ensino (WORLD BANK apud FONSECA, 2001:37). 

 

Outros fatores, como bibliotecas, materiais didáticos e recursos tecnológicos, além 

da quantidade de alunos por professor ou tempo do mestre dedicado ao ensino não são 

considerados como fatores diretos de aprendizagem, mas são enfatizadas como importantes 

meios para a melhoria do desempenho dos alunos e diminuição dos custos do sistema de 

ensino. Por essa razão, Fonseca (1980) afirma “ser compreensível que o mestre venha 

sendo considerado como mais um componente do conjunto de insumos escolares. Como tal 

é natural que sua performance seja aferida pelos mesmos critérios quantitativos utilizados 

para avaliar esses insumos”. 

No projeto Proqualidade, desenvolvido em Minas Gerais, o componente 

formação, destinado a desenvolver a competência docente, recebeu 19% do total de 

recursos, enquanto 40% foram destinados à aquisição de material didático; 16% à 

construção; 23% à administração da escola e monitoramento do sistema educacional 

(FONSECA, 2001). 

Uma sociedade que não possui um sistema de educação bem formado e 

incentivado por boas políticas públicas não tem como se manter firme nos seus propósitos 

educacionais. É inegável a importância da educação para qualquer sociedade. Assim, 

considerando desta forma, as necessidades dos alunos, dos profissionais, das escolas, das 

redes de ensino e da comunidade, é preciso garantir a provisão de recursos educacionais 

especiais, bem como de equipamentos, materiais e profissionais para atuarem nesses 

espaços de ensino.  

Nesse sentido, é necessário o aprimoramento das políticas públicas no campo 

social, assim como a sua avaliação sistemática, caso contrário, as intervenções poderão 

ficar restritas ao terreno do discurso ou sem ações que apontem a fragilidade e 

descontinuidade. Ressalta-se também, que quando se fala de financiamento e de políticas 

públicas, o bem-estar-social deve  ser colocado em primeiro lugar. 

O Banco Mundial muito se engrenou no campo de empréstimos e financiamentos 

para políticas educacionais, no entanto, como a grande maioria dos seus projetos não 

visava exclusivamente ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento da educação, e 

sim, a outros objetivos ocultos; não podem ser tomados como padrão exemplar. 
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2. REFORMA DO ESTADO E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

PARA EDUCAÇÃO BÁSICA EM MINAS GERAIS: ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 

 

 

 

De um modo geral, a inserção de Minas Gerais no quadro brasileiro vem sendo 

historicamente marcada por uma efetiva assimilação das mudanças sociais, políticas, e 

econômicas decorrentes dos padrões de desenvolvimento implementados pelo poder 

central, tendo como resultado profundas implicações para as políticas educacionais de 

forma geral e, para as políticas de capacitação de professores, de forma específica. 

Embora a regra no país nas relações entre poder local e poder central seja a 

integração dos poderes estaduais às determinações governamentais do poder central, em 

Minas esse processo possui características específicas na medida que o Estado não só vem 

incorporando as novas determinações como consegue antecipar em determinados 

momentos, algumas medidas referentes aos padrões de desenvolvimento a serem 

implementados, em cada período de nossa história recente. 

Sob o efeito da industrialização acelerada, a consolidação do espaço urbano em 

Minas, passou a contribuir para a determinação de novas relações de poder, exigindo ações 

específicas dos poderes públicos na solução das novas demandas criadas pelas classes 

sociais. Com isso, o Estado enquanto principal agente do desenvolvimento industrial 

capitalista também em Minas, teve que enfrentar o aprofundamento da nova dinâmica 

social, alterando sua relação com a sociedade civil, mesmo contando com as resistências 

das forças oligárquicas pertencentes ao bloco no poder12. 

Referindo-se à educação escolar desse período (1951 a 1955), Léa Paixão observa 

que: 

No setor da educação, a atuação de JK no governo mineiro foi marcada pelo que 
políticas sociais em geral, foram colocadas em funções auxiliares do projeto de 
desenvolvimento econômico mais global (PAIXÃO, 1987:148). 
 

 
 

12-O desenvolvimento urbano-industrial, em termos gerais forçou o Estado a adotar medidas de contenção 
e/ou absorção das novas demandas sociais, para garantir as condições favoráveis à acumulação do capital. A 
preparação da força de trabalho para a disciplina da fábrica e as questões relativas às condições mínimas de 
sobrevivência do trabalhador. São exemplos da ação contraditória assumida pelo Estado frente às pressões da 
sociedade civil. 
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Foi com esse espírito que Minas, em 1956, recebeu a tarefa de sediar o centro 

piloto de implantação do Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 

Elementar (PABAEE) a partir da assinatura do acordo entre Governo Federal, Governo do 

Estado de Minas Gerais e a United States Operation Mission to Brazil (USOM/B). 

Os governos populistas procuraram intensificar convênios de cooperação 

educacional, ampliando as relações políticas com os Estados Unidos que, por sua vez, 

vinha desenvolvendo desde o Pós-Guerra uma ação no plano político, de consolidação de 

sua hegemonia, e no plano econômico de expansão e fortalecimento do modelo capitalista 

em nível mundial. 

Paixão (1987) diz que os programas de assistência técnica então implementados, 

tinham como prioridade ações destinadas à elevação da capacidade intelectual para o 

trabalho simples, visto que o patamar de racionalidade da força de trabalho no Brasil da 

época correspondia diretamente ao quadro da escolarização no país, ou seja, apresentando 

um alto índice de analfabetismo, baixo padrão de ensino, escolas sem infra-estruturas 

mínimas, com corpo docente insuficientemente preparado e com baixa remuneração.  

Conseqüentemente, esta prioridade passava a exigir também mudanças na 

capacidade de trabalho do professorado e na qualidade do ensino. Nessa direção, durante a 

vigência do governo Kubitschek foi instituído o emblemático - PABAEE, com ação 

voltada à capacitação de professores de 1ª à 4ª série do ensino fundamental. 

O trabalho do PABAEE se apresentou como materialização dessas novas 

exigências políticas e econômicas, antecipando e preparando as reformas educacionais que 

se efetivaram no pós-64 (Paixão s/d). 

A base ideológica do programa repousava sob dois planos: interno e externo. No 

plano interno, ressaltava-se a necessidade da implementação de uma cultura industrialista 

de cunho desenvolvimentista e, no plano externo, na difusão ideológica que favorecesse a 

consolidação do bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos. 

Em linhas gerais, os objetivos específicos do programa, ampliados em 13 de maio 

de 1957, consistiam em: 
 

1 - Introduzir e demonstrar aos educadores brasileiros métodos e técnicas 
empregadas no campo do ensino primário, submetendo-os à análise, aplicação e 
adaptação para satisfazer às necessidades da comunidade no campo da educação, 
estimulando as iniciativas dos professores no sentido do aperfeiçoamento e 
contínuo desenvolvimento do Programa. 
2 - Criar, apresentar e adaptar o material didático, assim como o equipamento, 
baseando-se nas possibilidades resultantes da análise dos materiais e 
equipamentos disponíveis no Brasil e demais lugares apropriados ao campo da 
educação elementar. 
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3 - Selecionar destacados professores, segundo sua competência profissional, 
conhecimento e eficiência no uso da língua inglesa, para serem enviados aos 
Estados Unidos para um curso avançado de aperfeiçoamento em métodos de 
ensino elementar. (HART E RENAULT, apud PAIXÃO s/d). 

 

A necessidade de conformar os professores face aos avanços das forças produtivas 

dentro da “nova” lógica racionalista de cunho tecnicista, se estabeleceu como fator de 

destaque para o “sucesso” do modelo econômico em curso à época. Dessa forma, a meta 

mais ampla do PABAEE não se restringia a simples elevação do nível de escolarização da 

força de trabalho, mas pretendia fazê-lo de acordo com as determinações paradigmáticas 

do taylorismo-fordismo13. 

Com a configuração deste quadro, Minas da mesma forma que se antecipou a 

tradução das bases da política desenvolvimentista no início da década de 50, de forma 

privilegiada, serviu de laboratório para implementação no país de um novo modelo de 

educação escolar correspondente ao ensino fundamental e, da ação inovadora de 

capacitação de professores para este nível de ensino estreitamente articulada com os 

objetivos mais amplos do ideário oficial. 

Na educação, foram atendidas também as orientações do governo para o setor, 

tendo em vista que a adesão ao chamamento de modernização tecnocrática de sua 

aparelhagem educacional, se deu em função das limitações técnico-administrativas da 

Secretaria de Estado da Educação e de seus órgãos regionais14. A superação dessas 

defasagens implicaria positivamente na implantação das escolas experimentais do 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN)15 espalhadas por todo o Estado. 

Além da capacitação do quadro administrativo da Secretaria de Estado da Educação e 

órgãos regionais, capacitação dos professores do ensino do 1º grau, destacou-se a 

capacitação dos professores especificamente concursados para as escolas do Programa, 

capacitados de acordo com a formação apresentada, em convênio com a UFMG (Minas 

Gerais, 1972). 
 

13-Método científico de organização do trabalho, no qual o controle do processo produtivo sai das mãos dos 
trabalhadores passa para a classe dirigente. 
14-Segundo as orientações do Executivo Central, o governo estadual encomendou um estudo da Fundação 
Escritório Técnico de Racionalização Administrativa, objetivando a reforma do sistema educacional mineiro, 
que em estudos preliminares concluiu que os órgãos central e regionais da educação no Estado apresentavam 
inúmeros pontos de estrangulamento que impediam a modernização educacional prevista na 5.692/71. 
15-Em meio ao conjunto de ações decorrentes da política educacional do período, destacamos especialmente o 
Programa de Expansão e Melhoria do Ensino- PREMEN que, contando com financiamento do governo 
federal e, sobretudo, de fontes externas (acordos MEC/USAID), foi elaborado na perspectiva de reverter o 
quadro “precário” do aparato educacional, introduzindo uma nova forma de organização e dinâmica de 
trabalho educacional. 



60 

Segundo Abib, 

 
O projeto previa para o período de 1970/71 a implantação de uma nova estrutura 
e a implementação dos princípios básicos, especialmente planejamento e 
orçamento, e o projeto do pessoal para os setores prioritários da administração. 
De 1972/74 deveriam ser implementadas as demais etapas, a fim de se atingir 
toda a estrutura educacional, inclusive com a absorção da reforma pelos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios. (ABIB, 1980: 29). 

 

Em outros tempos, o PREMEN visava, sobretudo, a garantir as bases necessárias 

para implantação das novas exigências impostas pela 5.692/71. Dessa forma, as escolas do 

Programa implantadas em Minas Gerais e, em outros Estados, a partir de convênios 

firmados entre governo federal, governos estaduais e municipais, inauguravam uma nova 

experiência na organização da escola pública brasileira, servindo como modelo de escola 

“moderna” destinadas à formação para o trabalho simples.  

Segundo Martins (1998), além da criação de escolas de novo tipo, o PREMEN 

implementou um Programa de Capacitação, visando adequar os professores em termos 

técnicos – nivelando os conhecimentos em acordo com as novas exigências  curriculares, 

avaliativas, metodológicas  preconizados pela racionalidade tecnicista, como também 

ideológicos, em consonância com a ordem sócio-político-econômica vigente.  

Para o MEC, 

 

As recomendações mais atualizadas sobre o preparo de professores insistem em 
que eles não devem envolver o conteúdo e as técnicas de ensino, mas devem 
incluir também a motivação do futuro educador no sentido de formular uma 
filosofia adequada do seu papel e da função da escola no contexto sócio-
econômico presente (BRASIL, 1969:06). 

 

No entanto, essa política de formação de quadros promovida pelo PREMEN, de 

forma específica e a política educacional de forma mais geral, foram revistas em junção do 

esgotamento do “milagre econômico”. As conseqüências desse quadro resultaram em 

novas determinações educacionais para o período de 1975 a 1985, produzindo novas 

definições para o ensino fundamental e a formação de seus professores. Contudo, a 

experiência inovadora que serviria de modelo para toda rede pública do Estado, não 

alcançou grandes resultados. Em face do agravamento da crise do “milagre econômico”, o 

Executivo central foi perdendo sua capacidade de manter o financiamento do Programa, 

deixando sob responsabilidade dos governos estaduais. 
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Oliveira (1999) aponta que nos anos 80 a política educacional em Minas avançou 

no plano democrático na medida em que redefiniu os espaços decisórios, garantiu a 

ampliação do acesso à educação nos níveis de ensino mais estrangulados e introduziu 

mudanças qualitativas nas propostas curriculares do estado. A “nova escola” mineira ao 

redefinir sua função social - formação para cidadania - se fundamentou na necessidade de 

restabelecimento da vida democrática do país. Assim, a mudança qualitativa da educação 

em Minas, introduziu no país as preocupações com a valorização do magistério, 

implementando ações específicas na capacitação de professores da rede pública estadual.  

Essas ações se justificaram na necessidade de melhorar as condições de trabalho 

do professor e, alterar o tratamento dado ao conhecimento - superação da racionalidade 

instrumental, em favor da emancipatória - e as posições autoritárias, centralizadoras, não-

dialógicas presentes no trabalho docente, em favor de uma nova postura político-

pedagógica do professor. 

Para concretização da “nova escola mineira” anunciada pelo governo, Neidson 

Rodrigues afirmava naquele momento, 

 

O educador deve levar o aluno a compreender a realidade cultural, social e 
política, a fim de que se torne capaz de participar do processo de construção da 
sociedade. O educador deve levar o aluno a compreender e organizar sua 
experiência de vida, para que ele possa desenvolver a capacidade de criticar a 
realidade onde vive. O educador deve trabalhar no sentido de formar um cidadão 
consciente, crítico e participativo, ou seja, um “ser político”. Ser político é ser 
participante da polis, da vida social e cultural (RODRIGUES, 1986: 56). 

 

Nesta perspectiva, destacaram-se várias ações, entre elas a valorização das escolas 

de formação para o magistério, habilitação de professores leigos e capacitação de 

professores. Segundo Luiz Antonio Cunha (1992), partindo de critérios da SEE, 31 escolas 

de formação para o magistério foram transformadas em Centros de Aperfeiçoamento do 

Magistério, responsáveis pela capacitação de professores e assessoramento pedagógico às 

escolas do ensino fundamental, infantil e superior. 

Objetivando elaborar coletivamente as diretrizes para a construção de uma política 

educacional, a partir do diagnóstico da educação, a SEE adotou mecanismos  para superar 

o autoritarismo e centralismo na definição das políticas educacionais, “ampliando os 

estreitos marcos da democracia nesse setor, ao instituir a descentralização do poder e a 
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fragilização da hegemonia privatista no centro decisório da política educacional do Estado” 

(RODRIGUES,1996) 16. 

Tentando minimizar os impactos pedagógicos e sociais, a SEE contando com 

convênios com as Universidades Federais de Juiz de Fora e Uberlândia, além da 

Universidade Católica de Minas Gerais, a SEE habilitou 400 professores leigos que 

atuavam no lº grau, especificamente no ensino de 5ª à 8ª série nas áreas de Ciências, 

Estudos Sociais e Letras (CUNHA, 1991). A UFMG ficou responsável por implementar 

cursos de especialização para supervisores, orientadores e professores que, a partir do 

acúmulo teórico deveriam socializar suas experiências junto aos demais membros de suas 

respectivas escolas. 

Em síntese, as mudanças ocorridas na educação mineira - inseridas no contexto de 

abertura política e marcadas pelas manifestações de rua, pelos tensionamentos políticos, 

pelas greves dos setores de ponta da economia, pela organização de diversas categorias de 

trabalhadores, pela falta de crescimento econômico local e nacional, passaram a influenciar 

toda a Política Educacional de Minas referenciado na educação para a cidadania, 

diferentemente dos rumos tomados pela Política de Educação da Ditadura no mesmo 

período. 

Enfim, as mudanças qualitativas processadas, exigiram do governo estadual 

implementar políticas para elevação da capacidade de trabalho do professor dentro de uma 

conjuntura em que a sociedade civil, de forma geral, e determinados setores da sociedade 

política reivindicavam por Educação de Qualidade e Democracia em todos os espaços 

públicos, exigindo, conseqüentemente, melhorias nas condições de trabalho na escola, 

mudanças no conteúdo da qualificação dos professores, abandonando o tecnicismo 

enquanto orientação político-pedagógica e, privilegiando os fundamentos filosóficos, 

históricos, políticos e sociais da educação. 

Com a economia local estagnada, apresentando pequenos sinais de recuperação, 

em face da modernização dos segmentos de ponta do setor produtivo mineiro, o governo 

de Minas de 1987-91, não conseguiu orientar  o  desenvolvimento do  Estado  durante  seu 

 
 

16-Segundo Rodrigues (1986) os três mais importantes mecanismos: Congresso Mineiro de Educação 
realizado em 1983, que contou com a participação de professores, especialistas, alunos, pais e setores da 
sociedade política e civil. Sua estruturação se baseou em fases distintas por cidades e regiões, culminando 
com a fase final, onde foram aprovadas as diretrizes da política educacional de Minas Gerais. Por sua vez, a 
eleição de diretores e a formação dos colegiados nas escolas, se efetivaram como alternativa às práticas 
clientelistas de nomeação de diretores e do tutelamento do trabalho escolar, em direção as experiências 
democratizantes na dimensão pedagógica e administrativa. 
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governo, nem mesmo indicara o ritmo e as mudanças mais gerais iniciadas nos anos 90. 

Cunha (1992) afirma ainda que por meio da prática clientelista, tentou com o 

Programa de Municipalização do Ensino, transferir responsabilidades e (poucos) recursos 

do Estado para os Municípios, sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Municipais, 

ampliando sua base de apoio junto aos prefeitos dos municípios. No entanto, as grandes 

resistências, principalmente advindas da sociedade civil, em especial da UTE e mesmo no 

interior do bloco no poder, fizeram com que o referido Programa não fosse totalmente 

implantado. 

Em face ao desmonte da educação pública estadual de Minas, durante este período 

de governo, as diretrizes para capacitação de professores se desenvolveram de forma 

descontínua e fragmentada a critério e possibilidades dos órgãos regionais; sem 

articulações de maiores impactos políticos e pedagógicos. 

As eleições diretas para os governos dos estados a partir de 1982, juntamente com 

a indefinição da política educacional, no período de declínio do modelo de substituição de 

importações, abriu a possibilidade de implementação de políticas em nível do Estado 

contrária às definidas pelo Executivo central.  Segundo Martins (1998), embora em Minas 

a formação do novo bloco de poder opositor ao governo central, tenha se estendido de 

1982 a 1991, a política educacional e de modo particular a capacitação de professores, só 

tiveram destaque numa perspectiva democratizante no período de 1982 a 1986, onde foram 

enviados esforços para capacitar os professores em compromisso com a transformação 

social e, em oposição às reduções político-pedagógicas tecnicistas como bem atestam o 

PABAEE e PREMEN.  

Deste modo percebe-se uma ligeira preocupação com processos de formação de 

professores apontando outras perspectivas além de visão exclusivamente técnica. 

 

 

1. O Novo Perfil de Capacitação em Minas Gerais nos Anos 90 

 

 

No final da década de 80 e início da década de 90 percebe-se uma preocupação 

por parte dos governos, em relação à formação dos professores, mais propriamente dito, 

capacitação de professores, sempre analisada pelo crivo da relação custo-benefício. 
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O cenário político e econômico de Minas Gerais nos anos 90 se constituíram de 

forma mais geral, a partir das novas definições acerca do padrão de desenvolvimento do 

país firmado com o resultado da eleição de1989 para presidente e, de modo especial nas 

eleições de 1990 para o governo do Estado. Em 1991, o Estado de Minas Gerais assumiu 

uma face modernizante de cunho neoliberal, antecipando-se às definições mais amplas de 

uma decisiva coalizão burguesa no país, em torno do pacote capitalista destinado aos 

países periféricos. (GARCIA, 1985). 

No campo educacional, o período de 1991 a 1994 foi suficiente para que a 

educação pública estadual mineira se tornasse paradigmática no Brasil dos anos 90 face às 

profundas mudanças modernizantes iniciadas pela Secretaria de Estado da Educação que 

foi fortemente influenciada pelo contexto internacional das políticas neoliberais.  

A referência intelectual da política do setor, em Minas, se apoiou na experiência 

de seu secretário - Walfrido dos Mares Guia, empresário da área de educação, sócio de 

uma das principais redes de escolas particulares do estado de Minas Gerais - que a partir da 

lógica empresarial moderna acumulada à frente de uma das maiores empresas de ensino do 

país e, atento às transformações políticas, econômicas e sociais em curso no mundo e em 

especial no Brasil após as eleições de 198917, como também a demanda da burguesia 

industrial para educação do país, deu início à reestruturação educacional mais audaciosa e 

politicamente articulada já vista nos anos 90. 

Enquanto o Executivo central manteve uma postura ambígua para a educação do 

país e, outras experiências locais18 de cunho neoliberal não obtiveram sucesso, a proposta 

de Minas Gerais conseguiu se estruturar e aprofundar uma alternativa hegemônica para a 

educação brasileira nos anos 90. Esta política educacional se efetivou como referência para 

a educação no país à luz dos parâmetros da eficiência, produtividade e competitividade 

empresarial (GARCIA, l991). 

Nos primeiros meses de trabalho do governo Hélio Garcia, empossado em março 

de 1991 (Partido das Reformas Sociais –PRS), foram apresentadas as linhas gerais de seu 

programa de trabalho num documento divulgado com o nome Programa de Educação  para  

 
17-

É eleito o Presidente Fernando Collor de Mello, Partido Republicano Nacional PRN que teve como marca 
em seu governo a personalização do poder e se apresentava como aquele que  colocaria o país em condições 
de competir internacionalmente. 
18-Um dos exemplos, se refere à curta experiência de Maringá/PR analisada em obra organizada por 
Reginaldo Dias, acerca do processo de privatização da rede pública municipal nos anos de 1991-1992 e, 
extinta em 1993. 
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o Governo Hélio Garcia. Neste documento o governo colocava a educação como direito de 

cada indivíduo e como fator determinante do desenvolvimento econômico. A publicização 

do documento “Compromissos e Prioridades da Atual Administração” divulgado pela SEE 

em outubro de 1991 manteve o mesmo caráter genérico, ao tratar de forma superficial os 

compromissos do governo com os alunos, as famílias, os trabalhadores da educação e com 

a escola, como também as 5 prioridades traçadas - autonomia da escola, fortalecimento da 

direção da escola, desenvolvimento dos professores, avaliação e articulação. Mas, ainda 

neste mesmo ano, algumas ações foram implementadas fornecendo excelentes elementos 

de elucidação do caráter da educação em Minas na última década do século. 

Partindo dos tradicionais indicadores da educação escolar - evasão e repetência - 

e, ao mesmo tempo de sua reinterpretação à luz da tese de Sérgio Costa Ribeiro19, a SEE 

delimitou o eixo central das alterações políticas e pedagógicas na busca da superação da 

crise de produtividade e eficiência do sistema educacional público mineiro. 

A SEE assimilou rapidamente um conjunto de propostas, apresentadas pelos 

consultores20 na perspectiva de modernizar o ensino público mineiro para a conformação 

da futura força de trabalho às novas determinações sociais, econômicas e políticas do novo 

estágio do sistema produtor de mercadorias. 

Este conjunto de propostas foi organizado e apresentado na forma de 5 eixos 

(prioridades) que se tornaram referência para a elaboração de toda a política do setor para o 

Estado, repetiram em novo patamar os esforços de modernização educacional como no 

caso do PABAEE e PREMEN. Em linhas gerais, a mudança de caráter qualitativo esteve 

voltada para a racionalização dos gastos procurando “aumentar a produtividade e eficiência 

do sistema de ensino, tendo como referência de ação o combate ao alto índice de 

repetência, iniciando um processo de reestruturação da cultura escolar, partindo da revisão 

dos paradigmas administrativos e pedagógicos presentes na educação brasileira”. (MINAS 
 
 
 
 

19- Sérgio Costa Ribeiro afirmava que o problema da educação fundamental no país é decorrente de uma 
leitura equivocada da realidade devido a péssima interpretação e produção dos dados estatísticos 
educacionais. A partir de uma nova metodologia concluiu que o ensino fundamental no país já atingiu a 
universalização e que os problemas da falta de escolas se localizam na “região miserável do Nordeste rural”. 
Indo mais além, o autor afirma que o problema central do ensino fundamental do país corresponde a sua 
qualidade, já que “mesmo os evadidos cursam, em média, 6,4 anos antes de desistirem, o que demonstra a 

enorme disposição das famílias brasileiras em educar seus filhos. Vemos que 7,5% das crianças entre 7 e 14 

anos, que se evadem do sistema escolar, o fazem, em média, com pelo menos 13 anos de idade” (1993:67). 
Em face deste argumento, Ribeiro responsabiliza a cultura escolar brasileira e, principalmente aquilo que 
denomina de “pedagogia da repetência”, como as grandes responsáveis pelo baixo nível de escolarização da 
força de trabalho do país. 
20-A SEE contratou como consultores Guiomar Namo de Mello, Heraldo M. Vianna, Cláudio Moura e Castro 
e Sérgio Costa Ribeiro. 
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GERAIS, Programa de Educação para o governo Hélio Garcia, 1991:33). 

Uma das principais mudanças operacionalizadas na rede foi a descentralização 

administrativa, aumentando a responsabilidade dos órgãos regionais e das unidades 

escolares. O que foi denominado de “autonomia da escola”, possibilitou uma certa 

agilização administrativa em que certas questões passaram a ser resolvidas na própria 

escola, além da flexibilidade na área financeira, a partir de uma mudança metodológica na 

definição orçamentária. A Secretaria de Estado da Educação - SEE passou a distribuir parte 

dos recursos com base no cálculo do custo/aluno matriculado em cada escola da rede 

estadual e não mais em um montante geral sem referência da realidade existente. Para 

executar esta “prioridade”, as unidades passaram a contar com uma maior autonomia do 

Colegiado da Escola - criado pelo Congresso Mineiro de Educação da década  de 80 e 

reformulado em 90 -responsável  pela gestão da Caixa Escolar (fundada como pessoa 

jurídica e de caráter privado) e pela construção e aprovação do Plano de Desenvolvimento 

da Escola. 

Vale frisar que embora tal iniciativa venha atender às demandas históricas do 

movimento dos trabalhadores da educação e de forma mais ampla de toda comunidade 

educacional, a implantação da nova metodologia do custo/aluno sem a participação e 

controle democrático dos sujeitos coletivos vinculados ao setor educacional, não assegurou 

às escolas melhorias substanciais de recursos, uma vez que o valor custo/aluno foi fixado 

em patamar muito baixo e calculado a partir de indicações passíveis de manipulações sem 

controle democrático. 

Ao mesmo tempo em que o Executivo Estadual foi dando curso ao conjunto de 

prioridades, implementou, também, outro importante projeto educacional para os anos 90, 

à luz da perspectiva da produtividade e competitividade empresarial. Afirmando que a 

“cultura escolar” existente foi a grande responsável pela ineficiência da educação pública, 

o governo criou, em 1992, o Projeto Piloto de Implantação da Qualidade Total em 17 

escolas do sistema público mineiro com intuito de instituir novos valores, novos 

procedimentos e atitudes em nível político, pedagógico e administrativo na escola que 

favorecessem a melhoria de sua produtividade. Reduzindo o problema da educação pública 

estadual à questão de gerenciamento, adotou esta técnica empresarial mitificando sua 

capacidade para resolver os problemas pedagógicos. 

Nesse empenho, contando com a orientação de um importante intelectual coletivo 

dos anos 90 a Secretaria de Estado da Educação em Minas Gerais, a Fundação Cristiano 



67 

Ottoni21, foi vencendo barreiras para construir uma moderna proposta educacional, 

instituindo novos sujeitos (p.ex. “professor de qualidade”) no cotidiano escolar e 

redefinindo as práticas pedagógicas à luz da Qualidade Total22. 

Com o aprofundamento dessa experiência, o Executivo local se valeu do inciso 

VII do artigo 206 da Constituição de 88, que prevê que o ensino será ministrado de acordo 

com o princípio de “garantia do padrão de qualidade” para criar o “Programa de Gerência 

da Qualidade Total (PGQT)” na rede estadual mineira, visando, “promover a adaptação da 

Metodologia Gerencial para a educação pública estadual” além de assumir a 

responsabilidade de “implantar a Gerência da Qualidade Total nos diversos setores do 

Sistema Estadual de Educação (...)”, envolvendo a administração central da educação, seus 

órgãos regionais e escolas, a fim de melhorar a eficiência e produtividade da escola pública 

mineira, reduzindo a repetência e a evasão escolar (MINAS GERAIS, 1993)23. 

Estes projetos pioneiros no Brasil, ao serem identificados como desdobramentos 

do Sub-programa de Capacitação de Recursos Humanos, serviu para demonstrar a 

agilidade com que Minas Gerais aderiu às diretrizes neoliberais de desenvolvimento, em 

especial na educação. 

Na medida em que foi tecendo este novo cenário educacional em nível do Estado, 

o governo procurou também, apesar das ambigüidades do Executivo central, em especial 

no período Itamar Franco - então Presidente da República - participou de forma ativa das 

ações articuladas nesta esfera de poder. Assim, o Plano Decenal de Educação do Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes traçadas no Plano Decenal de Educação Para 

Todos, se materializou não só como exemplo de ligação entre os poderes, mas 

principalmente como elemento reforçador do neoliberalismo enquanto diretriz político-

ideológica na educação mineira24. 

Analisando a emblemática presença do Banco Mundial em projetos educacionais 

no Brasil, Livia De Tommasi (2000)  destacou  que Minas  Gerais se firmou,  segundo  esta 

 
 

21-Segundo Campos, citado por Oliveira (1997) esta Fundação é uma entidade privada e “sem fins 
lucrativos”, associada à Faculdade de Engenharia da UFMG, que vem desempenhando um decisivo papel no 
assessoramento de indústrias e órgãos estatais, sobretudo na implantação da CQT no país. 
22-Sobre o Projeto-piloto de implantação da Qualidade Total em Minas Gerais, suas implicações políticas e 
desdobramentos pedagógicos no cotidiano escolar, ver Cunha (1995) e Oliveira (1997). 
23-Segundo Oliveira (1993), o PGQT contou com financiamento da Secretaria Nacional de Ensino 
Tecnológico (US 22l.853) e Banco Mundial (US 2.5 milhões), para sua implementação.  
24-Vale observar que a versão mineira do Plano Decenal foi simplesmente uma adaptação da forma, dos 5 
eixos apresentados como prioritários pelo governo Hélio Garcia em 1991, inalterando sua ênfase no ensino 
fundamental e na valorização da nova cidadania. 
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agência, enquanto padrão de referência para educação, em face do nível de adesão do 

governo mineiro às suas determinações político-ideológicas e técnico-pedagógicas25.  

Segundo a autora, 
 

Parece ter havido um corte na definição dos projetos, que se produz com a 
elaboração do Projeto do Estado de Minas Gerais. É importante considerar que 
assessores desse projeto foram pessoas cujas orientações de política educativa 
tinham uma significativa concordância com aquelas do Banco. O próprio 
Walfrido dos Mares Guia Neto, então Secretario de Estado de Educação, foi 
quem assimilou e reproduziu com mais eficácia no país algumas orientações que 
caracterizam o discurso do Banco (DE TOMMASI, 2000:206). 

 

Com este conjunto de medidas Políticas, o Estado de Minas Gerais, se antecipou 

às orientações educacionais do Executivo central para os primeiros anos da década de 90 

servindo de modelo para outros Estados e, conseqüentemente, se estabelecendo na ponta 

do processo de modernização neoliberalizante no Brasil, ao se antecipar, também, na 

implementação de programas de formação de intelectuais vinculados à construção da nova 

sociabilidade exigida pelo sistema capitalista nesse final de século. 

Foi nesse contexto que a capacitação de professor assumiu um especial destaque, 

ao ser apontada como uma das 5 prioridades governamentais. Partindo da crítica de que as 

iniciativas anteriores foram insuficientes e ineficazes para reverter à baixa produtividade 

do sistema escolar (MINAS GERAIS, 1994), o governo Hélio Garcia implementou uma 

série de ações que superaram todas as experiências anteriores de capacitação registradas 

em Minas.  

A formação de professores dentro de novo modelo se tornou imprescindível à 

modernização da educação pública mineira e da instituição de uma nova cultura escolar na 

qual o conhecimento e os valores ético-políticos deve estar articulados com as novas 

competências e habilidades cognitivas e comportamentais exigidas na produção e na vida. 

Assim, Oliveira (2001) diz que dessa forma, capacitação de professores do ensino 

fundamental, na medida em que elevou a capacidade de trabalho dos professores em 

patamar superior, assumiu a tarefa política de conformação da futura força de trabalho para 

a vivência em uma nova cultura social, política e econômica regida pelas determinações da 

burguesia nacional associada ao capital externo.  

No período do governo Hélio Garcia foram implementadas diversas ações que na  

 

 
 

 

25-Sobre a presença do Banco Mundial na educação brasileira, ver Marília Fonseca (1995) e a obra organizada 
por Livia De Tommasi, Mirian Warde e Sérgio Haddad (2000). 
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verdade não capacitaram, senão envolveram um número de professores - aproximadamente 

vinte e dois mil professores de 1ª a 8ª séries em todo o Estado (MINAS GERAIS, 1997). 

As ações relativas ao ensino fundamental iniciada a partir de 1992, foram implementadas 

de forma descentralizada, através de convênios com universidades26, e por ações do 

próprio órgão central da educação e de suas representações regionais.  

Foi um total de cinco ações distintas. O projeto Curso de Habilitação para o 

Magistério (CHAMA, 1992); a cargo da SEE esteve voltada para atender os professores 

não habilitados em atuação no ensino de 1ª à 4ª série das escolas estaduais, procurando 

equalizar uma histórica distorção existente na educação mineira principalmente nas áreas 

rurais das regiões mais pobres do Estado.  

Com a mesma natureza, foi implementado em convênio com universidades 

federais o Programa Emergencial de Licenciatura (1993) para os professores de diversas 

áreas do conhecimento, que atuavam no ensino de 5ª à 8ª série sem habilitações necessárias 

para tal função. Promovidos por universidades públicas e caracterizados como programas 

especiais, mas de caráter regular. Os cursos foram programados para os períodos de férias, 

em alguns casos, ministrados em regiões pólo, fora do campus universitário.  

O governo estadual de 1995 assumiu uma presença forte e centralizadora nos espaços e 

processos de definição política. O padrão de governabilidade adotada por Azeredo27, tinha 

como programa de governo cumprir um importante papel, uma vez que em nível regional, 

se empenhou em garantir a estabilidade política, afastando possíveis ameaças que 

representassem um desequilíbrio nas relações de poder existentes, produzidas pela 

intervenção mais ativa dos sujeitos coletivos oposicionistas. Desta forma Oliveira (2001), 

afirma que, em consonância com o poder central e, protegido pelas trincheiras da 

sociedade civil, foi ativando mecanismos que contiveram a tendência contraditória do 

capitalismo - que cria os pressupostos necessários  à  socialização da participação   política, 

restringindo os espaços decisórios ao controle efetivo da burguesia industrial e de seus 

sócios estrangeiros. 

Com a participação política definida aos moldes neoliberais em que para as 

massas se efetivou no pluralismo individual, na passividade cidadã, como define José Luis 

 

 

 

26-Várias foram as universidades particulares como públicas  entre elas a UFMG, UFU e a PUC de Minas. 
 27-Candidato eleito (1994) apoiado pelo governo Hélio Garcia, ganhando as eleições pela coligação PSDB, 
PTB e PL. Este governo significou a continuidade das práticas excludentes do governo anterior e a 
reprodução da postura do governo de Fernando Henrique Cardoso. Isto representa dizer que Azeredo 
seguindo as determinações da governabilidade neoliberalizante procurou assegurar em nível estadual as 
condições políticas necessárias a homogeinização internacional da economia brasileira.  
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Fiori (1995), e nas estratégias de participação (monitorada), o governo Azeredo conseguiu 

implementar inúmeros projetos, na medida em que se desviou do debate e controle da 

sociedade civil, apostando no fortalecimento do poder Executivo e nas fragilidades 

históricas do Legislativo. Este correspondeu à consolidação de Minas no Estado neoliberal 

de Fernando Henrique Cardoso Presidente da república que tinha como proposta de 

governo a retomada econômica no país  e, ao mesmo tempo como suporte necessário a este 

projeto, uma vez que primou pela manutenção da estabilidade política procurando criar as 

bases necessárias de sustentação do Estado.  

A coerência mantida entre o governo estadual e federal, na direção da 

consolidação das diretrizes e ações neoliberalizantes possibilitou que Minas Gerais, mais 

uma vez, se destacasse enquanto espaço primário das experiências modernizadoras do 

capital (MARTINS, 1998). 

Com assimilações rápidas e respostas eficazes, o laboratório experimental mineiro 

gestou a referência de política educacional e a capacitação de professores para este final de 

século, a ser seguida no Brasil e por outros países latino-americanos. A educação em 

Minas Gerais, no período do governo Eduardo Azeredo seguiu as mesmas orientações 

firmadas nos primeiros anos da década de 90, significando, inclusive a manutenção (e 

consolidação) dos 5 eixos estabelecidos no período 1991-94. O que de novo aparece nesse 

período, foram os ajustes para o aperfeiçoamento da política neoliberal para o setor e a sua 

fonte de financiamento28.  

O governo estadual conseguiu firmar o contrato de maior abrangência, o que possibilitou o 

aprofundamento e consolidação do ideário burguês na educação mineira. Contando com 

um empréstimo de U$150 milhões e com contrapartida de igual valor, a SEE implementou 

o Projeto de Melhoria da Qualidade do Ensino de Primeiro Grau (Proqualidade) que 

definiu a educação como “ponte estratégica para as mudanças sociais e econômicas” uma 

vez que, 

 

além de responder às preocupações e necessidades objetivas, hoje presentes nos 
mais diferentes fóruns da sociedade mineira, é condição para que haja atração  

 
 

28-Para Eduardo Azeredo, as diretrizes e estratégias do governo Hélio Garcia para a educação fundamental no 
Estado foram perfeitas, a ponto de se efetivarem como referência para o governo Fernando Henrique Cardoso 
como foi afirmado em seu Plano de Governo: “a  reforma do ensino em curso em Minas Gerais, que foi 

premiada pela Unicef, dado seu arrojo e inovação, serviu de modelo ao programa educacional do 

Candidato Fernando Henrique Cardoso e conquistou a admiração e o respeito de dirigentes e pensadores 
educacionais de várias tendências político-partidárias em todo país” (1994:103-grifo nosso). 
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de investimentos e fortalecimento das empresas, proporcionando a modificação 
do quadro econômico e, conseqüentemente, a qualidade de vida de todos os 
cidadãos. (MINAS GERAIS, 1995:1). 

 

O Proqualidade se constituiu no projeto responsável pelo aprofundamento e 

consolidação das 5 prioridades pré-existentes na política educacional mineira e na 

implementação de novas ações para o combate à repetência e evasão escolar, pela elevação 

da qualidade do ensino estruturado sob um forte aparato avaliativo29. (MINAS GERAIS, 

1995). 

Nesse período, afirma Oliveira (2001), acentuou-se a racionalização instrumental 

do sistema público mineiro, alterando a natureza e o ritmo do trabalho educacional com 

aumento da carga de trabalho de cada um dos técnicos, sob um forte controle avaliativo. 

As tarefas tradicionais exercidas pelas superintendências – orientação/supervisão e 

inspeção do sistema educacional - no Proqualidade, foram consolidadas em um novo 

patamar, com a ratificação dos novos pressupostos educacionais - regidos pela égide 

mercadológica - e pelo volume e dinamicidade dos projetos demarcados por um ritmo 

estranho à escola. 

O Proqualidade consolidou a função dos técnicos, enquanto um dos segmentos de 

intelectuais, como diria Gramsci (1968), responsáveis por organizar em nível político-

ideológico e técnico-científico a nova cultura escolar consonante com o modelo societário.  

No entanto, para esta construção, forjada sob controle do Banco Mundial, foram 

necessários alguns ajustes políticos nas ações da SEE. A proposta inovadora alardeada por 

todo o país, relativa à implantação direta da Qualidade Total no sistema educacional 

público mineiro, materializado no Projeto-Piloto e na criação do Escritório de Gerência da 

Qualidade Total, desativada posteriormente sem maiores explicações e registros. As 

resistências encontradas nas escolas foram determinantes para que a política educacional 

neoliberal buscasse outros caminhos para sua consolidação. Silva (2001) afirma que nesse 

sentido, procurou-se alterar o conteúdo e o ritmo de trabalho - a partir de ações orientadas 

pelo Proqualidade – que passaram a significar a construção de novos referenciais 

administrativos e, principalmente pedagógicos, criando com isso condições favoráveis à 

construção da nova cultura escolar aos moldes neoliberais. 

 
 

29-Cada um dos projetos foi submetido a avaliação por terceiros, que ganharam as licitações e firmaram 
contratos tripartites entre o governo do Estado e Banco Mundial. É importante destacar que sobre a avaliação 
do rendimento escolar a SEE resolveu em 1997, terceirizar este serviço, contratando o “Instituto 
Internacional de Avaliação Sérgio Costa Ribeiro” dirigido por João Batista Araújo e Oliveira, ex-assessor no 
MEC e ex-consultor da SEE. 
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Uma das referências desse processo diz respeito à confirmação e ampliação do 

sistema de ciclos em substituição ao sistema de seriação no ensino fundamental, 

pressupondo uma mudança no trato com o conhecimento e, conseqüentemente, 

introduzindo na escola pública mineira uma nova forma de pensar. Nesse contexto, esta 

mudança se propôs a aparelhar o currículo como tradutor educacional de seu modelo 

societário, orientando a formação dos futuros trabalhadores de acordo com as 

determinações culturais e ideológicas unicamente válidas, delimitadas pela lógica do livre 

mercado, tentando destruir as referências subjetivas da democracia de massas e 

produzindo, ao mesmo tempo, a homogeinização da nova identidade coletiva no plano 

social, político e econômico. (SUÁREZ, 1995). 

A nova cultura escolar em construção em Minas Gerais, demarcada pela tentativa 

de redução dos espaços de contradição, significou, especialmente, para a capacitação de 

professores profundas alterações para o período de 1995 a 1998, uma vez que o modelo 

implementado pelo governo Hélio Garcia se mostrou pouco eficiente às necessidades do 

bloco no poder. Dessa maneira, a SEE, fazendo um balaço das ações de capacitação 

concluiu que: 

 

(...) os efeitos das ações desenvolvidas até agora têm ficado restritos a pontos 
específicos. Assim, estava faltando um programa de grande porte, capaz de 
atacar sistematicamente os aspectos mais problemáticos do ensino em Minas 
Gerais. Entre esses aspectos, salienta-se a heterogeneidade do preparo técnico 
dos professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que varia da não-
habilitação a habilitação em nível superior, levando à exigência de medidas 
urgentes no sentido de equalizar as oportunidades de capacitação, de modo a 
provocar as mudanças substantivas, necessárias ao cumprimento dos (...) 
compromissos assumidos pela SEE/MG (MINAS GERAIS, 1996:12). 

 

Como tentativa para resolver este descompasso, o governo de Eduardo Azeredo 

criou, dentro do Proqualidade o Programa de Capacitação de Professores (PROCAP), 

objetivando elevar a capacidade de trabalho dos professores do ensino fundamental do 

sistema público de Minas Gerais em sintonia com as transformações educacionais, sociais, 

políticas e econômicas do mundo contemporâneo. 

O PROCAP é fruto de um convênio da Secretaria de Estado da Educação de 

Minas Gerais com o Banco Mundial. Ele foi realizado em duas fases, uma em 1998 e outra 

em 2001, e sua organização era bastante complexa. Havia reuniões nas escolas e aulas à 

distância, no período de um ano. Na primeira fase, os professores estudaram português, 

matemática e reflexões sobre a prática pedagógica. Já as disciplinas da segunda fase foram 
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história, geografia e ciências. Os "alunos" desenvolviam atividades de planejamento e 

execução em sala de aula, leituras e, ainda, assistiam a vídeos didáticos.  

Veiga (2002) analisa que apesar dos esforços o programa não trouxe os resultados 

esperados por ele. Fazendo com que mais uma vez uma grande iniciativa de política 

pública em prol da educação viesse a cair no descrédito e na insuficiência de resultados 

positivos.  

Estendido aos sistemas municipais uma vez que esses vêm assumindo de forma 

acelerada a responsabilidade pelo ensino fundamental, O PROCAP foi programado para 

atender cerca de 90.000 professores, nos conteúdos de Matemática e Português e reflexões 

sobre a prática pedagógica no ano de 1997 e, no ano de 2001 (no governo Itamar Franco), 

Ciências, Geografia e História (MINAS GERAIS, 2001). 

Além do PROCAP, outras ações também foram implementadas objetivando 

reduzir os índices de repetência, evasão e melhoria da aprendizagem. O programa Um 

Salto para o Futuro e Aceleração da Aprendizagem, embora possuindo ritmos 

diferenciados do PROCAP, acabaram se juntando a ele para formar uma das ações mais 

bem articuladas e abrangentes no campo de capacitação de professores registrado em nosso 

país, formando professores de novo tipo, ou como definiu Gramsci (1968), “intelectuais 

(...) do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do 

governo político (...)” (l968c.II). 

Segundo Martins (1998:95), em linhas gerais, estas ações inseridas no 

Proqualidade materializaram um novo princípio educativo, mediador das mudanças 

desejadas pelo bloco no poder para a educação das massas neste final de século com 

desdobramentos em quatro planos distintos, mas profundamente articulados. No plano 

didático-pedagógico, no estabelecimento de parâmetros de qualidade de ensino 

referenciados na denominada “satisfação das necessidades básicas educacionais”. No plano 

econômico, representou a elevação mínima do patamar de conhecimento científico da 

futura força de trabalho simples em acordo com o novo paradigma produtivo. No plano 

político, na afirmação do consenso em torno do padrão neoliberal de desenvolvimento 

como o único verdadeiramente possível neste final de século, na legitimação do modelo de 

participação neoliberalizante e da despolitização dos sujeitos coletivos. No plano social, 

pela solidificação do individualismo, da valorização do mercado enquanto regulador das 

relações sociais, na legitimação das reduções dos direitos sociais refuncionalizando noções 

como a de igualdade, enfim da nova cidadania. 
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Por suas características o Proqualidade em Minas Gerais dos anos 90 se tornou 

paradigmático para os estados brasileiros que empregaram práticas de adesão à nova 

ordem; para o governo de Fernando Henrique Cardoso que representou no período de 1995 

a 1998 a consolidação do Estado neoliberal e por último para países latino-americanos que 

vêm seguindo à risca as determinações do Congresso de Washington. 

 

 

2. A Descentralização da Educação em Minas 

 

 

A política educacional de Minas Gerais, período de 1991 a 1998, aproxima-se de 

uma reforma de enfoque múltiplo, pois, trata simultaneamente de ações de fortalecimento 

da direção da escola, aperfeiçoamento e capacitação dos funcionários, avaliação do sistema 

educacional e de estreita cooperação entre os municípios. 

O processo de reforma contou com um amplo conjunto de leis, resoluções e 

portarias expedidas pela SEE-MG. Em 1991, o Secretário de Estado de Educação fez 

recomendações pedagógicas e propostas de mudança, “esse sistema é inadministrável tal 

como o encontramos. Não se conhece nenhuma experiência de administração bem 

sucedida de um sistema dessa dimensão e com tal grau de centralização. Portanto, a 

solução para o problema de gerir esse sistema requer a sua descentralização, devolvendo 

as decisões para a escola, de onde elas nunca deveriam ter saído” (GUIA NETO, 1991: 2-

3). E é com esta idéia de gestão descentralizada que a Secretaria de Educação de Minas 

Gerais implantou uma política educacional com o objetivo de mudar a realidade existente. 

Entre outros aspectos, foram levantados dados sobre o ensino fundamental que 

demonstraram índices de reprovação, evasão e aproveitamento dos alunos próximos da 

média nacional, a partir desses dados foram elaborados vários projetos de aceleração. 

Assim, no documento “A política Educacional de Minas Gerais”, (1991), ficaram 

definidas as prioridades, compromissos e ações daquele governo para com a educação: 

Compromisso com o aluno: Garantir o seu ingresso e permanência na escola, 

assegurando-lhe ensino de qualidade e dando especial atenção para as séries iniciais do 

ensino fundamental, garantir o cumprimento de currículos e programas adequados e o uso 

de metodologias de ensino que facilitem a aprendizagem, garantir a aprendizagem de 

conhecimentos mínimos e implantar mecanismos de acompanhamento do rendimento do 



75 

aluno que permitam corrigir deficiências durante o processo, isto é, ao longo do ano letivo, 

com a conseqüente diminuição da repetência, garantir material escolar e merenda aos que 

deles necessitem, garantir assistência aos alunos portadores de necessidades especiais de 

aprendizagem. 

Compromissos com a família: Assegurar aos pais informações sobre o progresso e os 

resultados escolares de seus filhos, assegurar aos pais informações sobre a avaliação do 

ensino oferecido aos seus filhos, assegurar mecanismos que permitam à família participar 

do processo educacional e da gestão através de assembléia escolar, do colegiado, de 

escolha do diretor, entre outros. 

Compromissos com o professor, com o especialista e demais servidores da escola: 

Implantar plano de carreira que estimule o aperfeiçoamento profissional, oferecer 

oportunidades de desenvolvimento profissional na própria escola e em cursos oferecidos 

pela SEE-MG, diretamente ou através de instituições por ela credenciadas. 

Compromissos com as escolas: Prover a escola de pessoal qualificado e de recursos 

materiais e financeiros adequados, produzir e divulgar informações necessárias para uma 

educação de qualidade, garantir a participação da escola no processo de planejamento das 

ações educacionais, garantir meios para promover a autonomia pedagógica, administrativa 

e financeira da escola. (Compromissos e prioridades da atual administração. MINAS 

GERAIS, Secretaria de Estado da Educação: Belo Horizonte, 1991).  

Os investimentos em inovação educacional, a idéia de um novo caminho rumo à 

mudança e ao sucesso, foram postos na fidelidade entre a escola e a sociedade cuja 

mediação legítima seria feita por um Estado interessado no bem comum, (GUIA NETO, 

1991: 23-4). Esse bem comum, na perspectiva da secretaria estava associada à 

universalização das oportunidades, bem traduzida pela idéia de eqüidade, autonomia, 

descentralização e participação. Quase como uma conjugação ética ao propalado bem 

comum, foi definido um espaço de qualificação profissional e critérios de avaliação de 

desempenho cuja dimensão de dignidade se relacionaria com a criticidade e com a 

criatividade do novo profissional, agora muito mais competente. O compromisso da 

secretaria com o ensino de qualidade se respaldaria numa qualidade social da educação. 

Para poder cumprir os compromissos assumidos, a Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais priorizou cinco áreas de atuação e para cada uma delas propôs e 

implementou um conjunto de ações específicas. As prioridades foram: 

• Autonomia da escola; 
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• Fortalecimento da direção da escola; 

• Capacitação e carreira ao pessoal da educação do profissional do ensino; 

• Avaliação do sistema educacional; 

• Integração com os municípios. 

Para a Autonomia da Escola a estratégia foi a de atribuir às escolas a 

responsabilidade pela elaboração de seu Plano de Desenvolvimento da Escola e do seu 

Projeto Político-Pedagógico, que são instrumentos de gestão que definem as ações a serem 

desenvolvidas pela unidade escolar durante um determinado tempo. O Plano e o Projeto, 

feitos com a participação da comunidade escolar, abrangem os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros. 

Na busca da melhoria da qualidade do ensino orientada pelas cinco prioridades 

citadas, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais conta com o suporte de dois 

instrumentos: o Programa de Qualidade Total e o Projeto Proqualidade.  

 

 

3. O Proqualidade e o Programa de Qualidade Total ou os (des)caminhos da 

Formação de Professores.  

 

 

Os processos crescentes de exclusão social que se dão hoje no Primeiro Mundo, e 

de forma brutal e mais perversa entre nós, levam-nos a concluir que todo esse cenário 

competitivo da globalização leva a uma súbita valorização do trabalhador, sua 

qualificação, sua participação e o sentido da qualidade total, da participação, da 

qualificação flexível, abstrata e polivalente. Todos esses aspectos levam a uma 

subordinação, que se dá mediante o mecanismo de exclusão social, materializado no 

desemprego estrutural crescente e no emprego precário, também crescente, na contratação 

de serviços e enfraquecimento do poder sindical.  

A Gerência da Qualidade Total (GQT) é um instrumento gerencial desenvolvido 

no Japão após a Segunda Guerra Mundial, a partir das idéias de especialistas americanos, 

com destaque para os Professores Deming e Juran. A compatibilidade da metodologia e 

filosofia da Qualidade Total com cinco prioridades estabelecidas foi testada (Minas Gerais, 

1998), sendo seus principais resultados apresentados a seguir: 
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Em relação à Autonomia da Escola com a Participação da Comunidade e o 

Fortalecimento da Direção da Escola, a GQT conduz à descentralização, à tomada de 

decisões em níveis mais baixos da organização, do enriquecimento de funções, ao 

envolvimento de todos – inclusive pais e alunos, no caso da escola – na busca de 

qualidade. 

No que concerne à Capacitação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação, a GQT procura promover o desenvolvimento pessoal e profissional do 

trabalhador. Quanto à prioridade Avaliação Externa da Escola, a GQT busca a geração de 

fatos e dados que possam dar base ao processo decisório da unidade escolar e dos órgãos 

central e regionais. 

Finalmente, quanto à prioridade Integração com os Municípios, a GQT aborda as 

escolas e redes de ensino segundo uma perspectiva global que leva à não-distinção, nos 

municípios, entre escolas estaduais e municipais. 

Dado os avanços tecnológicos, o projeto neoliberal inaugura o que se tem 

caracterizado como “sociedade do conhecimento”, com a súbita redescoberta e valorização 

da dimensão humana do trabalhador, buscando a redefinição de um novo padrão de 

acumulação com a crise de organização e regulação Fordista/Taylorista. 

Proclama-se uma valorização da educação básica geral para formar trabalhadores 

com capacidade de abstração, polivalentes, flexíveis e criativos, identificando uma nova 

qualidade da educação e dos processos de qualificação e/ou requalificação da força de 

trabalho. 

Neste sentido, como analisa Saviani (1991), entra em cena uma orientação política 

tendente a secundarizar o papel do Estado pondo o acento no livre mercado, com a 

conseqüente valorização da iniciativa privada, desembaraçada de interferência e controle 

estatal.  

Esta orientação continua o autor, acaba por assumir no discurso o fracasso da 

escola pública, procurando justificar sua decadência como algo inerente à incapacidade do 

Estado de gerir o bem comum, advogando, portanto, a primazia, a competência da 

iniciativa privada regida pelas leis do mercado. 

Portanto, os argumentos da não-produtividade, da ineficácia do Sistema 

Educacional, são argumentos em favor da privatização como estratégias para enfrentar as 

demandas de um serviço educativo mais dinâmico, mais eficiente e mais democrático. 
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Conforme Tedesco (1992), organismos internacionais de financiamento apóiam 

esta opção, com o argumento de que a privatização brinda os pais e a comunidade com a 

possibilidade de um controle mais direto sobre a direção das escolas, permitindo aos pais 

estabelecer “estandartes” de qualidade para educação de seus filhos, incrementar a 

habilidade dos professores, administradores e pais para adaptar os programas às 

necessidades e condições da comunidade, estimulando a possibilidade de parcerias e 

melhoria da eficiência, estimulando a competência (concorrência) entre os 

estabelecimentos. 

É importante destacar que a problemática educacional é vista não sob a ótica do 

direito à educação (como direito social), mas, sob a ótica da crise de eficiência, de 

produtividade, de qualidade, como uma questão técnica. 

Assim, para Xavier (1998), o neoliberalismo este é um problema que se coloca 

como uma questão de administração, de gerenciamento. Neste sentido, qualquer esforço 

sério visando à melhoria da qualidade na educação deve, em primeiro lugar, 

obrigatoriamente, se esforçar por modernizar a gestão da educação. Sem essa condição 

prévia, preenchida de modo sistemático e científico, serão poucos e não permanentes os 

ganhos que eventualmente puderem ser obtidos ao longo de ações isoladas.  

A crise na educação, portanto, a baixa qualidade, deve-se a uma má gestão, 

sustentada pela grande interferência do Estado nas políticas educacionais. A configuração 

da educação como mercadoria, regulada pelas leis de oferta e procura, garantiria a tal 

qualidade. Assim, transforma o Sistema Educacional em um mercado educacional regulado 

pelos princípios de competição e concorrência. 

Propõem-se então, critérios de descentralização, apontando a autonomia 

administrativa, financeira e pedagógica da escola, como estratégia eficaz para a melhoria 

da qualidade da escola pública. Como analisa Mello (1992), os melhores resultados são 

obtidos a partir da dinâmica institucional do estabelecimento escolar. 

 

Os melhores rendimentos parecem estar associados à possibilidade de definir um 
projeto educativo do estabelecimento escolar, definido pela consciência de certos 
objetivos, pela existência de tradições e metodologias de trabalhos 
compartilhados, espírito de equipe e responsabilidade pelos resultados, ou seja, 
identidade institucional (MELLO, 1992:192). 

 

Assim, cada escola elabora seu projeto político-pedagógico como condição de 

autonomia e garantia da qualidade. A autonomia proposta pressupõe, conforme Mello, a 
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redefinição do papel do Estado, a reorientação dos padrões de financiamento e alocação de 

recursos, bem como, a mudança na forma como vem sendo estruturadas e regulamentadas 

às carreiras dos profissionais da educação. 

Ao mesmo tempo em que pressupõe a descentralização pela autonomia, centraliza 

em termos da proposta de avaliação, conceito este, que se constrói pela transferência da 

lógica empresarial, com os mesmos critérios de controle e avaliação, permitindo 

hierarquização de escolas o que definiria a alocação de recursos; o Estado financiaria as 

melhores instituições sendo que as instituições avaliadas negativamente teriam que se 

esforçar para atingirem melhores resultados e obter os recursos públicos. 

 

Assim, a estratégia liberal de retirar a educação institucionalizada da esfera 
pública e submetê-la às regras do mercado significa não mais liberdade (a 
palavra-fetiche da retórica neoliberal) e menos regulação, mas precisamente mais 
controle e governo da vida cotidiana na exata medida em que a transforma num 
objeto de consumo individual e não de discussão pública e coletiva. Nesse caso, 
menos governo significa mais governo (SILVA, 1998:18). 

 

Dentro da perspectiva da autonomia pedagógica, a questão dos conteúdos, do 

saber, também deixa de ser de cunho coletivo, apontando para a possibilidade de cada 

escola organizar seu próprio currículo para atender à diversidade (etnias, línguas etc), 

através dos chamados “currículos multiculturais em oposição a monoculturais e, portanto, 

a absoluta variedade e diferenciação dos conteúdos, pois os mesmos poderão ser diferentes 

de escola para escola, e, até, de professor para professor, na mesma disciplina, na mesma 

escola” (GONÇALVES, 1994: 90).  

A idéia de se transformar as escolas em empresas produtivas, a visão de educação 

baseada em critérios mercadológicos, as propostas de gestão, de gerenciamento, de 

organização racional das escolas, representa a estratégia neoliberal de não só adequar a 

escola às necessidades da indústria, mas em “reorganizar o próprio interior da educação, 

isto é, as escolas e as salas de aula, de acordo com os esquemas de organização do 

processo de trabalho, garantindo-se a produtividade, a eficiência da escola” (SILVA 

1998:20). 

Esta idéia está efetivada na transferência da Gestão Empresarial e das novas 

formas de organização empresarial para a escola - a chamada Gestão de Qualidade Total. 

O que temos, na verdade, portanto, no projeto neoliberal para a educação, é um tecnicismo 

revisitado. Como analisa Freitas, podemos falar em um neotecnicismo. 
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Da mesma forma que uma das palavra-chaves no plano da crítica, social que o 
neoliberalismo faz é “eficiência”, também no plano da educação ela poderá ser 
retomada, na forma de um neotecnicismo: avaliação das escolas, avaliação do 
professor, distribuição de verbas e salários de acordo com estas avaliações; 
revisão curricular, ênfase em uma metodologia pragmática e despolitizada para 
obter resultados em sala de aula - ou seja, desgarra-se a análise da escola de seus 
determinantes sociais e assume-se que a escola vai mal porque lhe falta controle, 
eficiência, método, racionalização e treinamento para o professor. Aceitas estas 
premissas, o problema da educação deixa de ser político para ser técnico. 
(FREITAS 1994:149). 

 

Portanto, nega-se a educação como ato político. Sendo a sua função a preparação 

para o trabalho (treinamento) e a transmissão do credo neoliberal, sendo que a questão da 

qualidade, da luta pela democratização da escola, perde seu caráter de luta histórica, de 

conquista social. 

Segundo Frigotto (1998), nesse processo de negação da memória histórica, 

assistimos a uma apropriação ardilosa da linguagem progressista em educação; uma 

cooperação e redefinição de significados dentro da perspectiva do projeto neoliberal; 

linguagem esta que foi construída historicamente nos embates, na luta pela escola pública, 

democrática, de qualidade e que expressa determinadas concepções que apontam para um 

outro projeto de sociedade democrática e popular. 

Portanto, o projeto educacional neoliberal visa através de propostas e estratégias, 

despolitizar a educação, questionando o direito à educação, bem, como, colocando a escola 

privada como espaço institucional de concretização deste direito, transformando a 

educação em propriedade privada, de minorias. 

O discurso da qualidade tem assumido, como afirma Gentili (1994:41) “a 

fisionomia de uma nova retórica conservadora funcional e coerente com o feroz ataque que 

hoje sofrem os espaços públicos (democráticos ou potencialmente democráticos), entre 

eles, a escola das maiorias”. 

Diante do fracasso da educação pública, como um fato comprovadamente aceito 

por todos e de uma ausência de vontade política para assumir um projeto educacional que 

atenda aos interesses e necessidades da maioria do povo brasileiro, assistimos a “onda” da 

qualidade total se pronunciar como um projeto educacional, como uma (única) saída para o 

“mal estar” da educação. 

Este projeto, afirma Assmann (1993) reflete a preocupação dos empresários com a 

universalização da educação básica e a melhoria da qualidade da educação em geral, tendo 
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sido incorporado em círculos significativos de poder tanto em nível do Poder Público 

(MEC, SEE e SME) como de alguns educadores (intelectuais, escolas).  

Como analisa Gentili, o processo de cooptação dos intelectuais conduziu a um 

esmorecimento das pretensões e das demandas democratizadoras antes defendidas. 

 

Sabe-se que todo o processo de cooptação permite debilitar os eventuais grupos 
de oposição e impedir sua formação, como também incorporar ao próprio 
programa (dominante) orientações e iniciativas apresentadas pela oposição 
emergente, tirando-lhe assim os pontos de apoio e seus motivos de propaganda 
junto à base. (GENTILI, 1994:42). 

 

A incorporação do projeto neoliberal da Qualidade Total em nível do Poder 

Público pode ser explicitado nos projetos de Reforma do Estado, no trâmite da LDB, no 

Planejamento Político Estratégico do MEC, bem como, nas políticas da SEE/MG. 

Assim a SEE-MG, ao capitanear a iniciativa da Reforma da Educação de Minas 

Gerais, colocou-se como principal promotora da política neoliberal, buscando obter 

legitimidade à população e aos organismos internacionais para as reformas implantadas, 

assim Oliveira diz: 

 

a Reforma da Educação em Minas Gerais encontra um ambiente propício ao seu 
desenvolvimento na virada dos anos noventa, quer pela sustentação legal que 
essas mudanças começam a ter a partir da Constituição Federal de 1998, quer 
pelos compromissos assumidos pelo governo do Brasil em âmbito mundial, 
quando passa a contar com o apoio dos organismos internacionais ligados à 
ONU, quer ainda pela necessidade demonstrada pelo setor empresarial de 
orientar a educação para a competitividade (OLIVEIRA, 2000:278). 

 

Desta forma, seguindo os ditames do patrocinador foi feito um convênio com o 

Banco Mundial que subsidiaria o Proqualidade que teve como objetivo geral à melhoria do 

desempenho do sistema educacional como um todo. 

O Projeto Proqualidade30 teve um papel decisivo na disseminação e consolidação 

da política educacional do Estado de Minas Gerais.  

Contando com recursos externos, o programa Proqualidade foi planejado para impulsionar 

atividades já iniciadas e, ao mesmo tempo, viabilizar outras que, apesar de fundamentais 

para a implantação dessa política, careciam de fonte adequada e estável de financiamento. 

Portanto, o objetivo do Proqualidade deriva da proposta central da SEE de melhorar tanto a 

 
30- O custo total do Projeto Proqualidade orçado era de U$$ 302 milhões, sendo U$$ 150 milhões financiados  
pelo Banco Mundial e o restante pelo governo de Minas Gerais. 
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eficiência quanto à eficácia das escolas, através de avanços significativos na qualidade do 

ensino e da aprendizagem. 

Esse objetivo foi definido operacionalmente em termos de redução da repetência, 

sobretudo nas primeiras quatro séries. O aumento na proporção de alunos que chegam ao 

final do ensino fundamental foi perseguido mediante um conjunto de subprojetos, cada um 

com um número variável de componentes, que abrangem todas as atividades voltadas para 

a melhoria das condições de funcionamento das escolas e da capacidade profissional dos 

seus quadros. 

O projeto Proqualidade estava constituído por mais cinco subprojetos, entre eles: 

• O Subprojeto A: Melhoria da Infra-Estrutura e Gestão da Escola – dá apoio à política de 

autonomia para a escola estadual mediante a introdução do Planejamento Escolar, 

incluindo a preparação do Plano de Desenvolvimento da Escola e a alocação de recursos 

para projetos escolares de inovação pedagógica, e mediante o  treinamento  dos diretores 

de escola e desenvolvimento do Projeto da Qualidade Total. Este subprojeto prevê ainda a 

instalação de sistemas informatizados de administração e outros aparelhos de suporte 

administrativo nas maiores escolas da rede. 

• O Subprojeto B: Fortalecimento da Gestão do Sistema Educacional – visa ao 

fortalecimento do gerenciamento do sistema, através do apoio ao programa de avaliação 

educacional da escola pública, da implantação de um sistema de monitoramento para os 

investimentos da SEE-MG, e do financiamento de projetos selecionados de pesquisa. 

• O Subprojeto C: Desenvolvimento do Ensino – objetiva a melhoria de desempenho dos 

professores, mediante o fornecimento de materiais instrucionais e oportunidades variadas 

de capacitação básica e complementares, além de atividades de desenvolvimento curricular 

e pesquisa. 

• O Subprojeto D: Materiais de Ensino-Aprendizagem – visa aumentar a qualidade e 

quantidade de aprendizagem mediante fornecimento de materiais pedagógicos e de leitura 

para todas as escolas, além de equipamentos essenciais de Ciência para algumas escolas 

selecionadas. Este subprojeto também fornecerá móveis para o acondicionamento desses 

materiais e criará biblioteca em escolas de alta prioridade. 

• O Subprojeto E: Reorganização do Atendimento Escolar – dá prosseguimento à 

política da SEE-MG de garantir ao aluno o acesso ao turno padrão de 4 horas e meia, 

mediante a construção de espaços adicionais naquelas escolas da rede onde ainda existem 
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alunos matriculados em terceiro turno diurno. O subprojeto também estabelecerá um 

sistema de informações gerenciais para todo o planejamento futuro da rede. 

• O Subprojeto F: Coordenação e Supervisão – visa a assegurar que todos os 

componentes do Proqualidade sejam executados conforme planejado. O subprojeto 

providenciará os recursos humanos e materiais necessários para uma programação eficiente 

e para o monitoramento e contabilidade dos investimentos do projeto.(Fonte: Decreto nº 

35.423/94 – Projeto Proqualidade) 
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3. PROCAP: ONIPRESENTE, ONIPOTENTE NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM MINAS. 

 

 

 

Cabe aqui analisar o Subprojeto C - Desenvolvimento do Ensino, que visava, 

entre outros objetivos, à capacitação básica de professores. Assim, seguindo às 

recomendações prescritas no projeto, o governo de Minas Gerais criou o Programa de 

Capacitação de Professores (PROCAP). Este programa de requalificação do professor 

segue algumas novas tendências como a ênfase na formação docente em serviço, a 

promoção das mobilidades de ensino à distância e incremento na tecnologia educativa e no 

livro didático. Segundo Martins,  

 

[...] é possível afirmar que Minas Gerais se antecipou às diretrizes e/ou ações do 
governo federal para a capacitação de professores no ensino fundamental nos 
anos 90, mantendo, portanto, uma posição de destaque no cenário político do 
país, ao reafirmar sua tendência histórica de laboratório de experimentação das 
orientações capitalistas para a educação (MARTINS, 1998: 163). 

 

Observa-se um investimento arrojado31 em programas de capacitação à distância, 

não apenas ampliando o Programa Federal TV Escola, mas criando também o PROCAP, 

vinculado ao Programa Proqualidade, financiado pelo Banco Mundial. Este programa foi 

ampliado para professores do ensino médio, que implementa as metas para o ensino à 

distância previstas no Plano Nacional de Educação proposto pelo MEC. 

A formação de professores, na década de 90, veio fortemente marcada com ênfase 

em capacitação ou formação em serviço, ficando diluída e até desaparecendo, perdendo 

espaço para a formação inicial. Aqui, percebe-se o maniqueísmo: ou é o bom ou é o mal, 

ou é a formação inicial ou é a formação em serviço, ou seja, a mudança é apenas uma 

questão de ênfase, numa visão dicotômica que estrutura a política educativa optando, ora 

por este caminho, ora por aquele, mas seguindo sempre para o mesmo lugar.  

Esta ênfase na capacitação em serviço e o correspondente abandono de formação 

inicial está fortemente vinculada ao Banco Mundial, as suas recomendações de política e o  
 

 

31-Arrojado por ser programa de grande abrangência atingindo todo estado de minas, segundo guia de estudo 
geral SEE/MG, 1992.  
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seu financiamento nos países em desenvolvimento. Torres (1998), diz que “ao analisar as 

lições aprendidas nesses últimos 25 anos de empréstimos ao setor educativo no Terceiro 

Mundo, o Banco Mundial concluiu que há um conjunto de avenidas promissoras32 e os 

becos sem saída”33
.
 

Entre as avenidas está a capacitação em serviço; entre os becos sem saída a 

formação inicial. Percebe-se aqui o descaso à formação inicial, comprometendo assim uma 

formação sólida, já que deixa explícito o interesse pela formação continuada. 

Segundo Gramsci apud Gonçalves (1994:19) “[...] a crise do programa e da 

organização geral de uma política e formação dos modernos quadros intelectuais são, em 

grande parte, um aspecto e uma concepção, ou seja, uma complexidade da crise orgânica 

mais ampla e geral”. Isto se consolida ao analisar os convênios e orçamentos dos 

empréstimos aos governos que se encarregam de por em prática as recomendações do 

Banco Mundial, tornando-se complexa a formação do professor como um intelectual 

orgânico. 

Assim, seguindo às recomendações, o governo de Minas Gerais desenvolveu o 

PROCAP. No que diz respeito aos pressupostos metodológicos, o que se pode perceber é 

que a qualificação dos professores se dá através de cursos com materiais impressos e 

videográficos, contando com uma pessoa treinada para tirar as dúvidas específicas dos 

professores, um facilitador.  

O PROCAP se caracteriza como sendo um programa de formação em serviço, 

destinado a professores que atuam nos primeiros anos do ensino fundamental, através de 

um processo de ensino à distância. “Nesse sentido, é possível afirmar que, tanto a 

formação continuada, quanto à formação à distância são algumas das principais exigências 

dos tempos atuais na busca pela concretização da melhoria da qualidade na educação” 

(GUIA DE ESTUDOS GERAIS. SEE-MG, 1997:7). Assim, 

 

 

32-avenidas promissoras – ou os que funcionam: melhorar o currículo efetivo (textos escolares) proporcionar 
livros didáticos e guias didáticos para os professores, estabelecer, manter e controlar um tempo fixo de 
instrução, formação docente em serviço (contínua, programas curtos, visitas e intercâmbios, educação à 
distância etc.), uso do rádio interativo como sistema de ensino na sala de aula (como complemento ou 
substituto do docente), uso de instrução programada (com indicações detalhadas passo a passo). 
Complemento nutricional através de merenda escolar e/ou de pequenos lanches, identificar a tratar outros 
problemas de saúde (infecções parasitárias, visão e audição, educação pré-escolar (particularmente para os 
setores menos favorecidos). (grifo nosso). 
33- Becos sem saída, ou os que não funcionam: ajustar o currículo proposto (planejamento e programas de 
estudo), instalar computadores na sala de aula, tentar reduzir o tamanho da classe; longos programas iniciais 
de formação docente, almoços escolares (grifos nossos). 
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[...] as qualificações dos mestres – certificados, referenciais, sucesso profissional 
e conhecimentos – tendem a exercer uma influência positiva sobre seu 
comportamento, mas nada confirma que seja necessário insistir sobre esta 
questão. Em certos países, a formação dos professores não tem incidência 
positiva sobre o sucesso escolar. Em vez de exigir dos mestres um curso 
universitário complementar, seria mais proveitoso melhorar os métodos de 
formação e seleção, além de desenvolver o saber e as aptidões profissionais em 
domínios precisos. Métodos e técnicas gerais como microensino (...). Enfim, o 
treinamento no trabalho aumenta a eficácia pedagógica, particularmente após 
alguns anos de experiência no ensino (BIRD apud  FONSECA 1995). 

 

É procurando superar os programas formais de atendimento que Minas 

acompanha as tendências e, além da estratégia de formação em serviço, faz uso das 

modalidades do ensino à distância. Afinal, formar o trabalhador no próprio trabalho, dentro 

da ótica de reestruturação das formas de produção, é altamente produtivo. Segundo o 

Banco Mundial, citado por Torres, 

 

A formação inicial consiste em educação geral e capacitação pedagógica. Esta 
combinação a torna muito cara, especialmente devido ao tempo investido na 
educação geral [...]. Esta educação geral – o conhecimento das matérias – pode 
ser fornecida no ensino secundário a mais baixo custo, entre 7 e 25 vezes mais 
barato do que a formação inicial. A capacitação pedagógica, pelo contrário, é 
muito apropriada para as instituições de formação docente. Para os professores 
da escola de primeiro grau, portanto, o caminho que apresenta melhor relação 
custo-benefício é uma educação secundária seguida de cursos curtos de formação 
inicial centralizados na capacitação pedagógica. (BIRD apud TORRES, 
2000:165). 

 

E a educação à distância é uma ótima alternativa para se massificar este tipo de 

ensino. A ênfase atual na capacitação em serviço fundamenta-se, entre outras, na idéia de 

que não é preciso contratar novos professores, trata-se apenas de “reciclar” os existentes. 

De fato, a necessidade de racionalizar a contratação e a distribuição dos professores é 

ponto recomendado pelo Banco Mundial aos governos, por meio, também, de medidas tais 

como o incremento do número de alunos por professor. Segundo Fonseca, 

 
a quantidade de alunos por professor ou o tempo do mestre dedicado ao ensino 
não são considerados como fatores diretos de aprendizagem, mas são enfatizados 
como importantes meios de diminuição dos custos. Assim o professor pode ter 
aumentada a sua carga de trabalho, pelo aumento do número de alunos sob sua 
responsabilidade e a diminuição do tempo disponível para realizar estudos, 
preparar aulas, enfim, para buscar a qualidade do ensino ( BIRD apud  
FONSECA, 2002:11). 

 
O Banco Mundial argumenta que, ao aumentar a relação aluno/professor, faz-se 

uma economia que pode ser investida na capacitação em serviço dos docentes e no livro 

didático (TORRES, 1998:176). 
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O processo de formação do professor, nessa perspectiva, é eminentemente 

conjuntural, ou seja, um tipo de educação instrumental, direcionada para o imediato, em 

que o fazer e o pensar estão desvinculados de uma reflexão mais ampla que envolva todas 

as dimensões do processo educativo. 

Essa qualificação tem como pressuposto imprimir no professor “novas 

alternativas” de trabalho em sala de aula, dentro de uma concepção de formação aligeirada 

tanto dos professores, quanto dos alunos, pois o ensino será trabalhado na perspectiva “de 

uma educação possível e necessária (...) a escola há de ser o espaço que garanta ao aluno 

um ensino de qualidade, considerando o momento atual, numa dimensão prospectiva, sem 

perder de vista o ritmo acelerado de mudança que marca este final de milênio” (SEE-MG, 

1997:11).  

Após explanarmos a conjuntura de 90, que é um período caracterizado pelo 

avanço tecnológico e exigências com os parâmetros da qualidade total, conclui-se que a 

formação dos professores não é algo estático, mas sim necessário e contínuo, que advém da 

teoria à prática e provoca a capacitação docente em processo desenvolvido na própria 

escola. 

 

 

1. O PROCAP e suas ramificações: Abrangência, Composição e Parcerias. 

 

 

O Estado de Minas Gerais, em 06 de março de 1995, celebrou com o Banco 

Mundial um contrato de empréstimo (nº. BR 3733) no valor de U$$ 150 milhões para 

financiamento do Projeto de Melhoria da Qualidade de Ensino de 1º Grau – Proqualidade, 

no qual o PROCAP comparece como um dos seus subprojetos. 

Este projeto apóia melhorias em diversas áreas do sistema educacional buscando 

criar condições efetivas para universalizar e elevar a qualidade da educação fundamental. 

O PROCAP faz parte do Subprojeto C - Desenvolvimento de Ensino, onde se incluem 

mais dois componentes: Desenvolvimento Curricular e Estudos e Pesquisas para o 

Desenvolvimento do Ensino. Estes componentes estão diretamente relacionados uns com 

os outros e têm suporte nos demais subprojetos do Proqualidade, ou seja, o fortalecimento 

da Gestão do Sistema Educacional, a melhoria da Infra-Estrutura e de Gestão da Escola, o 
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fornecimento de materiais de ensino-aprendizagem e a reorganização do atendimento 

escolar. 

O PROCAP abrangia todas as escolas públicas de Minas, estaduais e municipais 

que estivessem oferecendo os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental. Com um 

investimento previsto para o PROCAP de R$ 60 milhões, o objetivo da SEE-MG era 

atingir 53 mil professores da rede estadual e 37 mil das redes municipais por um período 

consecutivo de dois anos, baseado no estímulo aos programas descentralizados de 

capacitação, incluindo os PDE(s) das escolas e na criação regionalizada de novos centros 

de referência do professor, provocar uma verdadeira mudança de mentalidade entre os 

professores das quatro séries iniciais. “O pressuposto mais importante deste programa é 

que cada escola deve ser um centro de excelência, organizado em torno de uma proposta 

pedagógica e articulado com as necessidades da população a que serve. É este o horizonte 

do PROCAP” (SEE-MG, 1994:12/13). 

O PROCAP teve como objetivos gerais: 

• Contribuir para a política de redução da repetência e melhoria da aprendizagem 

no ensino fundamental do Estado, mediante intervenção sobre a prática de sala de 

aula dos profissionais de 1ª à 4ª série; 

• Dar início a um processo de mudança de expectativa dos professores e 

orientando-os para a reversão da “cultura da repetência”; 

• Desencadear um processo de capacitação complementar permanente para 

manter o nível de competência do corpo docente, a longo prazo; 

• Avaliar a eficácia da estratégia a ser utilizada para desenvolver um programa de 

educação dessa natureza. (MINAS GERAIS, 1994:55). 

O programa foi dividido em duas etapas, a primeira implantada durante o ano de 

1998 envolvendo as áreas de Reflexão sobre a Prática Pedagógica (RPP), Português e 

Matemática. A segunda fase chamada PROCAP Fase Escola Sagarana, ocorreu com um 

novo governo no ano de 2001 abrangendo as áreas de Ciências, Geografia e História, como 

estava previsto no projeto de origem. 

É importante ressaltar que mesmo com a mudança de governo, as diretrizes do 

Programa de Capacitação de Professores continuaram as mesmas, acrescentando apenas 

alguns componentes da filosofia da Escola Sagarana que objetivam alcançar as metas 

propostas na Carta dos Educadores Mineiros, no que se refere à política de capacitação de 

professores. (SEE-MG, 2000:9). 
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Tendo em vista os objetivos do Programa de Capacitação de Professores, bem 

como o perfil da clientela a ser atendida, a estratégia de capacitação adotada orientou-se 

pelas seguintes diretrizes: 

• Serão mobilizados todos os recursos para atingir diretamente os professores, 

garantindo a qualidade e a fidelidade das mensagens a eles transmitidas; 

• A unidade dos conteúdos curriculares será empregada com possibilidade de 

adaptação às peculiaridades regionais e locais, bem como às diferenças 

individuais dos professores cursistas (grifo nosso); 

• A capacitação deverá ser concreta, contínua e relacionada à prática dos 

professores cursistas; 

• Deverão ser criadas as condições necessárias para viabilizar a participação dos 

professores cursistas, de forma direta e por meio de sistema de intercâmbio de 

informações e experiências; 

• Deverão ser desenvolvidas práticas de aprendizagem, em contato com o 

facilitador e/ou monitor, com os outros professores cursistas e com os 

especialistas; 

• Serão preservados os espaços de autonomia das escolas, no desenvolvimento do 

seu plano de capacitação; 

• Caberá à SEE-MG coordenar efetivamente a implementação do Programa de 

Capacitação de Professores de Minas Gerais, atuando de forma integrada com as 

Superintendências Regionais de Ensino. (SEE-MG, 2000:17). 

A capacitação de Professores, PROCAP, começou pela formação dos formadores 

que foi dividida em três momentos: primeiro com os monitores; em seguida com os 

facilitadores e, ao final com os professores. A capacitação dos monitores e agentes 

estaduais foi coordenada pelos especialistas, esta atividade foi realizada na sede da 

Instituição Especializada (IE) em Uberlândia. A carga horária foi de 80 horas, sendo 8 

horas diárias, o que correspondeu a um período de duas semanas de atividades orientadas. 

A capacitação dos facilitadores e agentes municipais ficou sob a responsabilidade dos 

monitores, a realização dessa atividade aconteceram nas sedes das Instituições Pólos (IP) 

ou ainda em cidades pólos selecionadas previamente. A carga horária foi de 120 horas, 

sendo 8 horas diárias e compreendendo três semanas de atividades.  

Finalmente, a capacitação de professores ocorreu na própria escola, coordenada 

pelo facilitador (escolhido entre seus pares), por meio de uma estratégia em serviço e à 
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distância. A carga horária foi de 180 horas, sendo 90 horas para cada fase, distribuídas em 

dezenove semanas de trabalho.  

Esta estratégia previu um sistema instrucional que se organizou em modelos de 

ensino, conforme uma metodologia que articulava materiais impressos e videográficos para 

o desenvolvimento de determinados tópicos de conteúdo, em determinado espaço de 

tempo. O professor cursista recebeu um conjunto de materiais34, compreendido em: Três 

Guias específicos, sendo um para Reflexões sobre a Prática Pedagógica, um para área de 

Português e um para a área de Matemática. 

Cada um dos guias foi constituído de dez roteiros de estudos destinados a orientar a 

execução dos módulos de ensino e a detalhar as atividades propostas para a realização dos 

mesmos. Foram utilizados ainda dez vídeos educativos para cada área. Estes vídeos 

introduziam os conteúdos de cada módulo de ensino, apresentando uma visão geral do 

conteúdo e simulando35 como seria desenvolver tais assuntos em uma sala de aula. 

Toda essa dinâmica proposta para o desenvolvimento do processo de capacitação 

foi organizada por meio de atividades presenciais e não presenciais através de módulos de 

ensino. As atividades presenciais foram realizadas na escola e as não presenciais eram 

executadas individualmente em casa. Em cada roteiro de estudo encontrava-se a descrição 

específica das atividades, o tempo previsto para a realização dos estudos compreendia 

cinco horas semanais, assim distribuídas: duas horas e meia para as atividades não 

presenciais onde os professores cursistas faziam leituras básicas, resumo ou outras 

atividades relacionadas à leitura e a elaboração do plano de prática docente condizente com 

as leituras e sugestões dos guias que eram obrigatoriamente entregues ao facilitador para 

serem arquivados em uma pasta específica de cada professor, como garantia da realização 

das atividades para possíveis visitas dos monitores das IP às escolas como 

acompanhamento para o bom alcance aos objetivos do Programa. As outras duas horas e 

meia eram destinadas às atividades presenciais -sempre aos sábados ou em um dia da 

semana ao final da tarde, depois das aulas – que começavam com a exibição do vídeo (com 

um possível debate), Apresentação do plano de prática docente (dentro dos quesitos do  

 
 

34-
A elaboração de materiais de referência para os professores, do Documento Introdutório e dos Guias 

Curriculares foi realizada numa fase anterior de trabalho; apenas a elaboração dos Guias de Estudos 
Específicos, do Guia de Estudo Geral do facilitador foi de responsabilidade da I.E. (SEE/MG, 1997).  
35-

Os professores assistiam aos vídeos nos momentos de atividades presenciais, depois de apresentar o 
conteúdo aparecia uma professora (atriz contratada especialmente para fazer o programa), com dez a doze 
alunos onde representavam como poderia ser desenvolvido tal conteúdo na sala de aula. 
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programa) e, debate sobre a execução do plano de prática docente (que deveriam ser 

assistido pelo facilitador ou por outro professor). 

O Sistema Operacional da capacitação foi organizado de forma a viabilizar a 

participação efetiva dos professores, por meio da previsão, no Calendário Escolar, de 

tempo disponível para o curso. Outro ponto básico da estratégia adotada para o Programa 

de Capacitação consistiu na estruturação do Sistema de Apoio à Aprendizagem, integrada 

em três níveis: local, regional e estadual.  

Este sistema compreendeu os serviços de comunicação e de tutoria, destinados a 

assegurar as condições necessárias para a plena realização da capacitação. No nível local, o 

trabalho foi realizado por facilitadores selecionados entre os professores das próprias 

escolas, que participaram de capacitação repassada pelo grupo regional. No nível regional, 

agiram os Monitores e Agentes Estaduais de Capacitação (AEC) - técnicos das 

Superintendências Regionais de Ensino (SRE), que ficaram encarregados do treinamento 

dos facilitadores e da orientação do trabalho destes durante toda a capacitação, auxiliando-

os, quando necessário, na solução de problemas e encaminhamento de dúvidas sobre os 

conteúdos específicos e/ou sobre aspectos operacionais do Sistema Instrucional.  

No nível estadual, as atividades de apóio incluíram o treinamento dos Monitores e 

dos Agentes Estaduais de Capacitação, bem como assistência para solução de dúvidas e de 

questões mais difíceis que não puderam ser resolvidas pelos próprios Monitores ou 

Agentes Estaduais. Essas atividades foram desenvolvidas por Especialistas da Instituição 

Especializada (I.E.). 

Para a implementação do PROCAP, cada Superintendência Regional de Ensino 

(SRE) ficou responsável pela orientação e supervisão das escolas situadas em sua 

jurisdição. Por sua vez, as SREs estavam articuladas (2ª fase do PROCAP) a vinte e uma 

instituições-pólo (I.P.) distribuídas por todo o Estado. Os monitores designados ou 

recrutados pelas I.P. receberam treinamento da instituição especializada (I.E.) contratada 

para este fim. A implementação do PROCAP exigiu atividades que, por sua natureza, 

pudessem ser desenvolvidas para o Estado como um todo, isso se deu por meio de parceria 

com uma Instituição Especializada (I.E.) que se responsabilizou, entre outras funções, de 

planejar e executar o treinamento dos Monitores, dos Agentes Estaduais de Capacitação e 

dos Técnicos da SEE-MG. 

Resumindo, o gerenciamento do PROCAP foi de responsabilidade da Secretaria 

de Estado da Educação (SEE-MG), por meio das Superintendências Regionais de Ensino 
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(SRE). As atividades da capacitação, em todo o Estado, foram coordenadas pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura 

e Assuntos Estudantis (PROEX) denominada Instituição Especializada (I.E). Em âmbito 

regional, o Estado de Minas Gerais foi dividido em vinte e uma regiões. As atividades de 

capacitação, nestas regiões, foram orientadas por diversas instituições de ensino superior, 

denominadas Instituições Pólo (I.P.). As instituições foram escolhidas através de processo 

de licitação pública. Os critérios para a seleção das Instituições Pólo foram à 

regionalização, infra-estrutura física adequada para treinamento, disponibilidade para 

recursos humanos, experiência comprovada na área de capacitação de professores, mas o 

que prevaleceu, de fato, foram os preços estabelecidos pelas instituições, diga-se de 

passagem, os mais baixos. 

 

 

2. O PROCAP na Pesquisa. 

 

 

Neste tópico analisaremos mais profundamente o PROCAP, como um dos 

principais programas que dirigiu as políticas de formação para professores do Ensino 

Fundamental, em Minas Gerais no período de 1998 e 2001, cabendo discutir, não apenas 

os seus resultados, mas o processo de implantação, a relação do programa com os 

professores e em especial o olhar do professor sobre tal programa na tentativa, não de dar 

respostas, mas refletir sobre os efeitos de políticas voltadas para a formação de professores. 

Para coleta de dados, trabalhamos no primeiro momento com análise documental 

e, em seguida, recorremos à técnica da entrevista semi-estruturada (Cf. Ludke&André, 

1996). Quanto aos documentos consultados para a coleta de dados referentes à política 

educacional, foram considerados, além da legislação editada no período, outros 

documentos emitidos pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais.  

 Nesta pesquisa trabalhamos com entrevista individual com dez professoras de 

escolas públicas do município de Buritizeiro (MG). Alguns critérios que nortearam a 

escolha do grupo a ser entrevistado, entre eles, a participação no PROCAP em suas duas 

fases (1998/2001). Antes de começar as entrevistas fiz uma pesquisa de quantos 

professores participaram do PROCAP na rede municipal e estadual do município de 
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Buritizeiro (MG) à 30ª Superintendência Regional de Ensino, levantando um total de 75 

professores36, sendo 28 da rede estadual e 47 da rede municipal. Os professores  do meio 

Rural, quantia expressiva nesse município que possui cerca de 40 escolas escolas rurais, 

não puderam participar do Programa, por um lado, devido às distâncias, por outro, não 

existiam aparelhos de TV e vídeo nessas escolas e muitas vezes careciam de luz elétrica.  

A escolha dos atores para esta pesquisa aconteceu quando grande maioria das 

professoras37 estava reunida em oficinas pedagógicas na Universidade Estadual de Montes 

Claros – UNIMONTES, Campus Pirapora. Passei em todas as turmas e informei do objeto 

da pesquisa, assim como do critério adotado para a seleção dos sujeitos da mesma seria o 

fato de ter participado no PROCAP no período de 1998 e 2001. Dado que, apareceram 

dezoito voluntárias, criei outro critério que foi o tempo de serviço, tentando levar em 

consideração: a) professoras iniciantes de (0 a 5 anos de atuação), b) professoras que 

estavam e que tinham experiência na rede (de 5 a 15 anos) e professoras com mais de 15 

anos de atuação. Por outro lado, levou em consideração a formação escolar destes sujeitos: 

nível médio sem formação docente, nível médio com magistério, nível superior 

incompleto, nível superior completo. 

 

Quadro 1: Formação e atuação no Magistério 

Nível de Escolaridade Normal Superior Ensino Médio Total 

- 3 7 10 

Iniciantes 0 a 5 anos 

 

- 2 2 

5-15 anos de atuação 3 3 6 

Mais de 15 anos - 2 2 

 

Antes, porém foi aplicado um roteiro da entrevista piloto para estabelecer tempo 

médio, bem como modificar e/ou acrescentar questões  relativas à  pesquisa  que  o  roteiro 
 

 

 

 

36-Este número de professores foi aumentado no PROCAP fase Sagarana (2001) que incluiu professores do 
ensino infantil (3º período), professores da APAE.  
37-Entrevistamos dez professoras, antes das entrevistas foram explicadas as finalidades e objetivos da 
pesquisa. Os depoimentos foram gravados com autorização das mesmas para posterior reprodução com o 
intuito de guardar fidedignamente a fala das professoras. As entrevistas realizaram-se sem o prévio 
conhecimento das questões e em momentos diferenciados com cada uma das professoras para evitar um 
discurso formal e padronizado. Cerca de 95% dos professores estavam reunidos por ocasião de capacitação 
de início do ano letivo de 2003.Os nomes das professoras não foram alterados na pesquisa, as mesmas 
fizeram questão de mantê-los. 
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porventura havia deixado de lado num primeiro momento ou que se tornaram redundantes 

após a realização da entrevista. O número de professores escolhidos se deu pela proposta 

metodológica da pesquisa que tinha como objetivo principal conhecer os impactos do 

PROCAP sob a perspectiva das professoras de forma mais qualitativa, objetivando 

conhecer maiores detalhes de como estas propostas de formação chegam aos professores e 

verificar através das entrevistas em que medida estes professores aceitavam ou discutiam 

este tipo de formação buscando a essência de ter participado do Programa, neste sentido as 

professoras falaram livremente sobre os temas das perguntas.  

Percebemos a facilidade com que, de modo geral, foi estabelecido o contato com 

as professoras, a superação rápida da desconfiança a discursar sobre os aspectos sugeridos 

na entrevista, a riqueza do material colhido e a avidez ansiosa com que contavam os 

detalhes das experiências e observações em relação ao Programa. Assim podemos perceber 

a solidão em que se encontram, a falta de espaços, de diálogo dentro das instituições e a 

necessidade de um interlocutor, de alguém que as ouça e seja consciente de suas queixas, 

frustrações e desejos. 

Das dez professoras que participaram da todas têm o Magistério como único 

sustento e trabalham em escolas públicas com ensino básico. 

Para atingir o objetivo proposto, optamos por um processo de investigação dentro 

do campo da pesquisa qualitativa, pois a condução da pesquisa nesse campo metodológico 

possibilita ao pesquisador construir uma visão mais global e articulada do objeto 

investigado e sua relação com a totalidade sócio-cultural, política e econômica em que se 

insere. Procurou-se, a partir das respostas das professoras, buscar teoria que embasassem 

suas falas e assim ir construindo e ao mesmo tempo analisando o Programa de Capacitação 

de Professores – PROCAP em Minas Gerais. 

Apesar de reconhecer a necessidade e urgência de se investigar e repensar a 

formação inicial dos professores é na busca de alternativas para a formação permanente 

dos professores que reside meu principal foco de interesse. 

Para tentar definir formação continuada de professores, tomo como referência às 

contribuições de Pires (1991) e Cruz (1991). Segundo Pires, a formação continuada de 

professores é a, 

 

formação recebida por formandos já profissionalizados e com uma vida ativa, 
tendo por base a adaptação contínua a mudanças dos conhecimentos, das técnicas 
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e das convicções de trabalho, o melhoramento das suas qualificações profissionais 
e, por conseguinte, a sua promoção profissional e social (PIRES 1991:143).  

 

Partilhando desta concepção, Cruz (1991:155) afirma que a formação continuada 

compreende “as atividades sistemáticas de formação a que se dedicam os professores e os 

chefes de estabelecimentos de ensino após a sua titularização profissional inicial, com vista 

essencialmente... a melhorar os seus conhecimentos, as suas competências e as suas 

atitudes profissionais, de modo a assegurar, com eficácia, a formação dos alunos”. A partir 

destas concepções, pode-se concluir que a formação continuada é temporalmente posterior 

à formação inicial, embora uma pressuponha a outra e devam se completar na formação 

dos professores que estão exercendo o magistério. 

Assim, por formação continuada, compreendo toda e qualquer atividade de 

formação do professor que esteja atuando nos estabelecimentos de ensino, posterior à sua 

formação inicial, incluindo-se aí os diversos cursos de especialização e extensão oferecidos 

pelas instituições de ensino superior e todas as atividades de formação propostas pelos 

diferentes sistemas de ensino. 

Dentro deste conceito mais amplo, é possível destacar a  formação em serviço 

como uma das estratégias de formação continuada de professores. Assim, por formação em 

serviço compreendo aquelas atividades de formação continuada que se realizam no próprio 

local de trabalho dos professores e outras atividades que, apesar de não estarem inseridas 

no espaço de trabalho, são organizadas e/ou geridas pelas instâncias superiores dos 

sistemas de ensino e oferecidas aos professores que deles fazem parte, tendo as realidades 

escolares concretas a que estão vinculados estes professores como referência fundamental.  

 

Estudos (e a própria experiência prática) demonstram que docentes com maior 
número de anos de estudo e maiores qualificações não necessariamente 
conseguem melhores rendimentos com seus alunos. Sobre essa base o banco 
Mundial desaconselha o investimento na formação inicial dos docentes e 
recomenda priorizar a capacitação em serviço, considerada mais efetiva em 
termos de custos e recomenda que ambas aproveitem as modalidades à distância, 
também consideradas mais efetivas em termos de custo que as modalidades 
presenciais (TORRES, 2000:162). 

 

A partir destes conceitos e com a intenção de avançar na compreensão desta 

questão, busca-se compreender que a forma de encaminhar a formação de professores em 

Minas seguiu a lógica da capacitação em serviço e a distância, segundo a idéia acima 
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citada, pois diminuiu custos para um programa a nível Estadual e, sobretudo atendeu 

fielmente as orientações do Banco Mundial. 

 

 

3. A Problemática da Formação em Serviço de Professores 

 

 

A partir de estudos de Freitas (2000); Kuenzer (1998); Saviani (2000) e da 

ANFOPE (2000) que trazem um aprofundamento teórico na questão da formação 

continuada de professores quanto aos seus modelos e suas dimensões, volto minha atenção 

para as estratégias que vêm sendo utilizadas pelos nossos sistemas de ensino na formação 

em serviço e que foram reunidas e muito bem caracterizadas por Kramer (1989). Para ela é 

possível reunir estas estratégias em dois tipos principais: os “treinamentos” via efeito 

multiplicador e os “encontros de vivências”. 

Segundo esta autora, os “pacotes de treinamento” têm sido utilizados para 

introduzir, rapidamente, certas inovações educacionais. Nestas ações tem-se observado que 

cabe à instância central dos sistemas educacionais a concepção, o planejamento e 

elaboração de materiais, o estudo e o aprofundamento teórico. Estes pacotes são, então, 

repassados para a equipe da própria instância central que, por sua vez, repassa os 

conhecimentos e a proposta para as instâncias intermediárias. Estas, por não deterem os 

conhecimentos que levaram à elaboração da proposta, correm o risco de simplificá-la e 

fragmentá-la ao repassarem-na para os profissionais da escola. Este repasse pode ou não se 

fazer através dos especialistas que constituem, assim, mais um nível de multiplicação. É 

fácil perceber que esta fragmentação pode, ainda, ser agravada pelos conflitos que possam 

existir entre as várias instâncias e no interior delas. Diante deste quadro, Kramer (1989), 

aponta para a reduzida efetividade desta estratégia. 

Os encontros de vivências têm seus referenciais centrados nos aspectos sócio-

afetivos e visam questionar valores e preconceitos. Fazem parte desta categoria aqueles 

encontros que utilizam estratégias como laboratórios de sensibilidade, análise de casos, 

demonstrações, oficinas. Segundo Kramer (1989), estas ações apresentam dois problemas 

principais: a visão dicotomizada sobre a prática e o caráter de evento desarticulado do 

trabalho dos professores. 
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É possível constatar que a maioria das propostas no campo da formação em 

serviço, incluindo-se aí as palestras, os debates, conferências, seminários, promovidos 

pelos sistemas educacionais e, eventualmente, por associações profissionais de professores, 

têm sido concebidas dentro destas perspectivas metodológicas apontadas por Kramer. Não 

se pode deixar de considerar a importância de algumas destas ações e os ganhos que 

podem proporcionar. Entretanto, torna-se importante salientar que, por seu caráter 

esporádico, estas intervenções não atendem a projetos globais de formação, tendo em vista 

um processo seqüenciado e coerente.  

Normalmente, estas ações estão voltadas mais para os interesses do sistema que 

para a valorização pessoal e social dos professores. A concepção de que um projeto de 

formação de professores não pode visar unicamente à aquisição de conhecimentos, mas 

também ao desenvolvimento do professor quanto ao conhecimento de si próprio e da 

realidade, implica necessariamente numa ação prolongada, baseada numa reflexão 

contínua e coletiva sobre todas as questões que atingem o trabalho pedagógico.  

Ponte (1991) afirma que as ofertas de formação por instituições e outros agentes 

são “normalmente limitadas no tempo e, na maior parte dos casos, de natureza 

perfeitamente pontual” e sugere que seria mais apropriado designá-las de “formação 

descontínua”. 

A partir de suas reflexões, Kramer (1989), chega à conclusão de que todas essas 

estratégias partem e chegam a uma perspectiva fragmentada entre teoria e prática e entre 

estes e os sentimentos, valores, atitudes e preconceitos. 

Aplicando aqueles modelos teóricos de formação continuada aos tipos de 

estratégias que têm sido utilizados pelos sistemas de ensino, verifico que têm predominado 

as iniciativas organizadas segundo os modelos estruturantes (Cf. Nóvoa 1991) e a forma 

escolar (Cf. Demailly,1998). Tanto os “pacotes de treinamento” organizados, com 

freqüência, pelos sistemas de ensino para divulgarem suas propostas educacionais, quanto 

os encontros de professores, oficinas, laboratórios, costumam ser pensados e organizados 

previamente, por uma instância exterior, a partir de uma lógica de racionalidade científica 

e técnica, objetivando a transmissão de saberes dos formadores para os formandos. 

Referindo-se à sociedade portuguesa, mas com evidentes pontos de contato com o 

que tem sido feito em nosso país e com o pensamento de Kramer (1989: 18), afirma que o 

“Estado desenvolveu ao longo dos séculos XIX e XX, práticas de aperfeiçoamento do 

professorado, quase sempre inspiradas pela necessidade de introduzir novos métodos de 
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ensino e/ou de divulgar as orientações das reformas educativas” e acrescenta que “a 

vulgarização da expressão reciclagem, de grande pobreza conceitual, ilustra bem a 

prevalência de uma atitude normativa e prescritiva em relação aos professores”. 

Podemos constatar, à luz das entrevistas, razões que explicam a falta de sucesso 

desta formação. Neste sentido retomamos as categorias de trabalho desta pesquisa, já 

explicitadas anteriormente e ao longo do texto, (formação continuada, formação em 

serviço, inovação, estado mínimo), tentando estabelecer possíveis relações entre os 

extratos das falas das professoras com as categorias e com a literatura especializada na 

área, bem como os desdobramentos das categorias contidas nas entrevistas das professoras, 

entre elas: a descontinuidade, a perspectiva fragmentada entre teoria e prática, a escola 

como espaço de produção, programas fechados, normativos e prescritivos. 

Com base nessas reflexões é possível constatar que a “reciclagem” e o 

“aperfeiçoamento” dos professores têm sido encarados pelo Estado, e não só em nosso 

país, como o meio mais fácil de divulgação das políticas educativas. Com efeito, quando 

discuto com as entrevistadas como percebem a formação, manifestam: 

 

“[...] negativo é saber que a educação ainda está neste pé, de uma política que 
não pensa no aluno, só pensa em marketing, em mostrar uma coisa que não é 
verdadeira... na verdade, gasta-se muito dinheiro e não foi um dinheiro bem 
empregado, porque não houve retorno, melhoria. Isso dói, saber que o governo 
usa a educação para a manipulação”. Valda. 

 

A partir desta análise e da constatação da falência destas estratégias de formação 

em serviço, parece-me importante identificar e ampliar o conhecimento sobre as possíveis 

causas que limitam a eficácia destas propostas. Ao lado de fatores como a descontinuidade 

da formação, a visão dicotomizada e a dificuldade de repasse via efeito multiplicador 

identificados por Kramer (1989) e aos quais já nos referimos, Lelis (1992) e Mendonça 

(1991) apontam outros, entre os quais destacamos o custo oneroso destas estratégias para 

os sistemas de ensino, já que requerem um quadro de especialistas competentes que nem 

sempre estão disponíveis e a realização destes cursos fora do horário e local de trabalho do 

professor, o que impede a participação daqueles que trabalham em dois ou mais 

estabelecimentos de ensino, dado às precárias condições econômicas em que vive a 

categoria. Como constatado aqui, refere-se à falta de assistência, de incentivo. 

 

“De início houve uma animação, esperando algo novo, diferente, mas aí vem o 
cansaço, falta de motivação financeira. O pessoal perguntava: Será que vamos 
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receber alguma coisa por ficar aqui mais duas horas? Não há motivação, já 
trabalho em dois horários e ainda tenho que ficar mais duas horas”. Valda. 

 

Nóvoa (1991) aponta, também, alguns outros fatores que têm contribuído para 

limitar o alcance dessas propostas como o fato destas estratégias basearem-se, sempre, 

numa lógica de adaptação, reciclagem ou atualização do professorado: dirigirem-se aos 

professores a título individual, sem estarem integradas num projeto coletivo ou 

institucional e organizarem-se à margem da carreira docente e do desenvolvimento 

profissional dos professores.  

 

“A escola nada mudou, os professores não colocaram em prática as discussões e 
as sugestões dadas, porque simplesmente não acreditávamos que as experiências 
feitas com cinco ou nove alunos numa sala montada e bem equipada, poderiam 
dar certo em salas com quarenta e dois alunos, tendo apenas quadro e giz, sem 
falar na diversidade de problemas de cada turma. Não acredito em um curso onde 
se coloca o professor como único responsável pelo fracasso escolar”. Neivia. 

 

Seria possível ainda acrescentar a estas contribuições outros fatores que considero 

relevantes para a compreensão desta questão. Entre eles destaco, inicialmente, a resistência 

dos professores a “pacotes” idealizados por pessoas que se encontram, geralmente, 

distantes da realidade escolar. Nóvoa (1991: 32) já alertava para o surgimento de 

“fenômenos de resistência pessoal e institucional” quando as propostas a serem 

implementadas não consideram e investem nas experiências que já estão sendo realizadas 

pelos professores e pelas instituições. Abordando a mesma questão, Teodoro (1991: 42) 

afirma que a desconfiança das autoridades face aos professores, o clima de confrontação e 

a negação de salários justos e de condições de vida dignas e razoáveis têm gerado, da parte 

dos professores, um pessimismo generalizado face às reformas escolares, não se 

envolvendo, nem se sentindo motivados”. Assim algumas entrevistadas se pronunciam, 

demonstrando um descrédito quanto ao programa: 

 

“Não me sentia motivada... Acaba que a gente passa por tantos cursos e não vê a 
coisa mudar, só piorou”. Sílvia. 

 

Ou ainda: 

 
“A maioria dos professores fez porque foi imposto... Se tivesse deixado livre, 
quase ninguém iria participar por não acreditar mais em tantas propostas”. Lélia. 
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Cruz (1991) aponta a utilização de modelos impostos do exterior, selecionados a 

partir das prioridades dos planificadores e formadores, que podem ou não coincidir com os 

problemas reais dos docentes, como uma das causas de fracasso da maioria das propostas 

de formação em serviço de professores. Pode-se verificar que o professor se sente excluído 

do processo de construção dos projetos, constatando-se: 

 

“O programa veio em forma de “pacote”. Imposto pelo governo estadual... O 
problema é que esses programas não escutam os professores, o que sentimos, a 
nossa realidade”. Anália. 

 

Podemos constatar, a partir do grupo de professoras entrevistadas, os fundamentos 

que explicitam as falhas para as possíveis causas do insucesso desta formação no 

Município de Buritizeiro, entre elas: a descontinuidade, a perspectiva fragmentada entre 

teoria e prática, a escola como espaço de produção, programas fechados, normativos e 

prescritivos, que passo a analisar, como desdobramento das categorias anteriormente 

citadas. Entre elas estão:  

a) A descontinuidade das ações que têm sido postas em prática; o mínimo que se pode 

dizer é que, muito das propostas de formação em serviço oferecidas aos professores pouco 

apresenta de “continuadas”. Com efeito, numerosas pesquisas sobre formação continuada 

de professores no Brasil apontam que raramente ela configura um projeto articulado. No 

mais das vezes, os programas são realizados de forma fragmentada e à margem da 

realidade das escolas, desconhecendo os reais anseios, interesses e necessidades dos 

profissionais que aí atuam, ignorando mudanças estruturais que deveriam acompanhar as 

alterações na prática docente e desconsiderando as múltiplas influências internas e externas 

sobre o trabalho do professor. Em resumo, as políticas de formação são utilizadas mais 

como estratégias corretivas e paliativas da busca de alternativas que politizem o professor 

no seu fazer.  

 

“O PROCAP fase I veio e o fizemos com um tempo maior para reflexão; 
acontece que a fase II só foi acontecer com outro governo, aí o novo governo 
mudou a cara, mudou o desenho, mas a essência não mudou, sem contar que se 
passaram dois anos entre a primeira e a segunda fase”. Valda. 

 

b) A perspectiva fragmentada entre teoria e prática: a despeito do caráter tecnicista que a 

formação continuada de professores tem tomado nos programas oficiais, no sentido 

exclusivo de formação de competências voltadas para o “aprendizado prático”, mas que 
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omite os determinantes políticos e econômicos da situação do professorado em nosso país, 

uma avaliação sobre os efeitos de programas propostos pelo Estado para a área educativa, 

deve tentar superar uma visão maniqueísta da luta do bem (o povo, os professores) contra o 

mal (os governantes). Afinal, um mínimo de coerência entre discurso e prática há que ser 

mantida nas propostas governamentais de forma a garantir, aos atores internos e externos à 

escola, sua assertiva. 

 

“Na teoria era tudo bonito; os meninos do vídeo, todos arrumadinhos, mas isto 
está longe da realidade da maioria das escolas onde não existem nem o 
necessário para se trabalhar”. Por que não mostram uma realidade como a 
nossa?Escola sem recurso, sem luz, sem quase nada”. Margareth. 

 

c) Programas fechados, normativos e prescritivos que não consideram a real situação do 

professor, acabam por afastá-los ainda mais dos programas. 

 

“Um programa como o PROCAP jamais vai sanar os problemas da educação no 
Brasil. Não é ‘obrigando’ o professor a assistir vídeos e oferecendo um bom 
material, que vamos nos iludir achando que os problemas vão desaparecer. 
Qualidade de ensino, repetência, evasão escolar, é uma questão social, e não são 
apenas cursos como o PROCAP que irão resolver”. Neivia. 
 

“Quem não participasse era discriminado na escola”. Anália. 

 

“Nós fomos quase que obrigados a participar do programa”. Sílvia. 

 

“Havia uma cobrança exagerada da carga horária, imposição do programa. 
Diziam: se faltar tantos dias não pega o certificado”. Irene. 

 

d) A escola é um espaço de produção cultural, de contestação e luta, onde conhecimento, 

linguagem e poder se cruzam. Assim, o professor sente-se explorado, produto de mais-

valia, percebe o custo oneroso do programa; a realização das ações fora do local e do 

horário de trabalho. 

 

“Poderia ter gastado menos dinheiro com mais resultado se escutassem o que 
temos para falar”. Valda. 

 

“Era desgastante fazer plano e recebê-lo de volta para corrigir, levantar pela 
manhã todos os sábados de um ano inteiro”. Ariana. 

 

“Além de sermos professores, somos donas de casa, temos outras obrigações... 
isto não é considerado nos programas”. Sílvia 
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“O tempo era escasso; a gente ficava depois da aula já cansados ou então 
encontrávamos aos sábados e, quase sempre, já estávamos cansados e doidos 
para acabar logo o encontro e ir embora. Às vezes, os vídeos contemplavam 
algumas discussões de problemas da escola, mas não eram aprofundados pelo 
grupo, até por pressa de ir embora”. Anália. 

 

Ao chegar a um encontro de capacitação em serviço, o professor já carrega uma 

bagagem de experiências; o novo é submetido ao crivo da prática, dentro de suas condições 

concretas de trabalho, antes de ser incorporado ou não ao seu repertório pessoal; o que há é 

uma desarticulação com projetos coletivos e/ou institucionais. 

 

“Penso que para elaboração de um programa como este o primeiro passo era 
ouvir as escolas, partir das necessidades daquela escola. O que o professorado 
dessa escola precisa aprender? Onde estão as falhas? O grande problema é que 
generalizam tudo e com isso corre o risco de desarticulação entre o ideal e o 
real”. Valda. 

 

É fundamental que a formação de professores seja encarada, não simplesmente 

para suprir as deficiências ou como complemento da formação inicial desse profissional, 

mas em seu sentido amplo, como um continuum que iniciando com formação básica, 

acompanhe o professor, por toda a sua carreira, como um dos fundamentos na construção 

de sua identidade profissional. A concepção de formação vai além da visão fragmentada, 

de reciclagem e atualização. Por isso a necessidade de oportunidade de desenvolvimento 

profissional em suas múltiplas dimensões; Assim pode-se perceber nas falas das 

professoras a importância de se ter uma formação de base. 

 

“Ao fazer o Normal Superior percebi que o PROCAP preocupou-se muito com 
“receitas” e não aprofundava com a gente a visão política, ou seja, o porquê, o 
para quê das coisas”. Neivia. 

 

A distância entre os que concebem as propostas e a prática escolar. Os professores 

não são considerados como os sujeitos de sua formação, não são chamados a planejarem e 

selecionarem os conteúdos e metodologias destas propostas; parecem estar longe desse 

processo e por isso, na maioria das vezes, os programas são tidos pelos professores como 

maniqueístas. 

 

“A escola continua com os mesmos problemas. O ciclo só transferiu a repetência 
para outra série; a escola continua do mesmo jeito, com meninos com problemas 
de aprendizagem, sala cheia demais. A evasão nem sempre é problema da escola, 
na maioria das vezes, é problema também social. A gente anda cansada de ter 
culpa de tudo ou ser responsável em resolver tudo... Repetência e evasão também 
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são problemas sociais, não que a escola não tenha sua parcela, mas esperar que 
se faça milagre é demais, não é? O grande problema das reciclagens e 
capacitações é este: ou traz só receitas ou só teoria falando de pensadores que a 
gente não entende”. Anália. 

 

Assim, percebe-se aqui, que apesar da desconfiança das autoridades em relação 

aos conhecimentos dos professores, fica evidenciado que os professores possuem um 

saber, mas este é desconsiderado dentro de tais programas, pois os idealizadores baseiam-

se em pseudonecessidades dos professores o que descaracteriza o trabalho daqueles que 

poderiam modificar as relações produtoras de mudanças. Outro fator refere-se ao clima de 

confrontação entre os sistemas e os professores, dada a negação de salários justos e 

condições de vida e trabalho satisfatórias. Assim, alguns professores afirmaram que só 

participaram do Programa devido a incentivos salariais que de fato não se concretizaram. 

 

“Participei da 1ª fase porque nos informaram sobre este curso de capacitação, 
usando como atrativo principal, que o curso seria remunerado, fizemos 
sensibilizações. Na verdade não sabíamos o que nos esperava”. Ariana. 

 

Ou ainda: 

“(...) a maioria dos docentes fizeram somente pelo certificado e pela ajuda de 
custo, que nem foi repassada. (...) é preciso rever as condições de trabalho, o que 
foi apresentado é tudo bonitinho: escolas com todos os recursos, bibliotecas, 
laboratórios, transporte para excursões etc”. Abadia. 

 

“Participei da primeira fase, até porque, disseram-nos que haveria ajuda de custo. 
Iniciei a segunda e desisti. Um programa que não deu certo; a pressão política foi 
grande para que os professores participassem e a obrigatoriedade fez com que as 
pessoas não se envolvessem no programa. A segunda fase foi um “replay” da 
primeira e a maioria dos professores já estavam na universidade, num nível de 
discussão bem mais elevado do que o programa oferecia, por isso, muitos 
professores desistiram e os poucos que ficaram, foram por causa da ajuda de 
custo, ou melhor, do dinheiro que iriam receber”. Neivia. 

 

Com relação à prática do professor e resultados diretos na sala de aula, percebe-se 

pelos depoimentos que o programa não atingiu um dos seus objetivos propostos. 

 

“De certa forma o programa ajudou a melhorar a nossa prática docente, mas não 
o suficiente para diminuir a repetência e a evasão; existem outros fatores que 
refletem negativamente no desempenho escolar dos alunos”. Lélia. 

 

Se tais cursos pretendem contribuir para a transformação de metodologias 

utilizadas pelos professores em seu cotidiano, precisam considerar experiências e estudos 

nos quais se têm demonstrado que os professores utilizam mais os métodos aplicados com 
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eles em sua formação que aqueles sobre os quais têm recebido informação ou lhes são 

solicitados em cursos de capacitação. No entanto, freqüentemente se observa, como nos 

cursos de capacitação, as metodologias utilizadas são aquelas criticadas, até mesmo pelos 

idealizadores desses cursos e caracterizadas tradicionalmente pela transmissão de 

conteúdos, a pouca participação e espaço para o relacionamento dos professores que os 

realizam, o desconhecimento das experiências dos docentes e da realidade escolar onde 

trabalham. Desta forma fica evidente que há a necessidade de se repensar a formação de 

professores, se é que se quer formar um intelectual de novo tipo, voltado para a 

transformação social. 

Gramsci (1968) considera a escola a principal agência, na sociedade civil, de 

formação de intelectuais. De modo especial, preocupa-lhe a preparação de intelectuais de 

novo tipo, organicamente ligados às classes subalternas, para que possam influir no 

processo de conquista da hegemonia civil, educando e formando os “simples”, ou seja, 

elaborando e tornando coerentes os problemas que as massas populares apresentam em sua 

atividade prática para, assim, constituir um novo “bloco cultural e social”. 

É dentro dessa perspectiva de raciocínio que Gramsci discute a organização da 

escola, pois a considera uma das mais importantes instituições que movimentam o 

conteúdo ético estatal, isto é, as ideologias que circulam na sociedade civil; seja com a 

finalidade de legitimar o grupo dominante tradicional ou de lutar contra ele para fundar 

uma nova sociedade. Nessa última direção, Gramsci apresenta como proposta a “escola 

unitária”. 

Ao buscar um “princípio educativo” e elaborar a proposta da “escola unitária”, 

Gramsci partiu da identificação de elementos que via como fundamentais no sentido de se 

fazer avançar teórica e praticamente as forças que dariam sustentação ao nascimento de 

uma nova sociedade. Considerando a escola uma das maiores organizações da sociedade 

civil, ele esboçou, com a “escola unitária”, um projeto educacional para organizar 

culturalmente as forças populares. 

Portanto, o professor não pode deixar de ter conhecimento sobre a sociedade e a 

escola que o circundam e sobre as possibilidades que elas lhe oferecem, dado que suas 

relações com as mesmas, são relações ativas e devem ser conscientes. Segundo Gramsci 

(1995:40), cada um transforma a si mesmo, se modifica, na medida em que transforma e 

modifica todo conjunto de relações do qual ele é o ponto central. 
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Cabe mais uma vez salientar que a organização da formação em serviço precisa, 

ainda, ser coerente com a própria concepção que se tem do ato pedagógico. Se este ato é 

concebido como um processo indissociável e multidimensional há necessidade de que esta 

concepção esteja presente também na formação em serviço. Assim, as estratégias de 

formação de professores não podem objetivar apenas competência técnica, mas também o 

autoconhecimento, a autonomia e o compromisso político-filosófico do educador, aspectos 

fundamentais de sua formação profissional. 

Há de se ter em mente que propostas para a melhoria da qualificação dos 

professores não constituem, isoladamente, a solução para os problemas que afetam a 

educação brasileira. Há que se reconhecer os limites destas propostas, já que o professor é 

apenas um dos muitos fatores que determinarão os “resultados” da educação. 

É imprescindível que se busquem alternativas para a melhoria da qualidade da 

educação a partir da prática profissional dos professores, centrada na visão de consciência 

política numa perspectiva crítica de que apenas o educador participativo, consciente e 

crítico que toma como princípio ser ele mesmo proprietário da força de seu trabalho e não 

apenas submetido aos danos das condições materiais, será capaz de  colaborar na 

construção de uma contra-hegemonia e assim viver a emancipação de seu trabalho. Porém 

segundo Gramsci (1995:107): 

 
“[...] criar um grupo de intelectuais independentes não é tarefa fácil, exigindo ao 
longo do processo, com ações e reações, com adesões e dissoluções, com novas 
formações muito numerosas e complexas; ela é a concepção de um grupo social 
subalterno, sem iniciativa histórica, que se amplia continuamente, mas de 
maneira desorgânica e sem poder ultrapassar um certo degrau qualitativo, que 
está sempre aquém da possessão do Estado, do exercício real da hegemonia 
sobre toda a sociedade, hegemonia que é a única a permitir um certo equilíbrio 
orgânico no desenvolvimento do grupo intelectual” (GRAMSCI, 1995:107). 

 

Neste sentido, uma formação de professores centrada na formação política dos 

conhecimentos socialmente produzidos ao longo de sua vida profissional pode exercer um 

importante papel para a transformação dos professores e das escolas. 

A formação continuada é uma das dimensões importantes para a materialização de 

uma política global para a profissionalização da educação articulada à formação inicial e a 

condições de trabalho, salário e carreira, e deve ser entendida como: 

 

Continuidade da formação profissional, proporcionando novas reflexões sobre a 
ação profissional e novos meios para desenvolver e aprimorar o trabalho 
pedagógico; um processo de construção permanente do conhecimento e 
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desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial e vista como uma 
proposta mais ampla de hominização, na qual o homem integral, omnilateral, 
produzindo-se a si mesmo, também se produz em interação com o coletivo. 
(ANFOPE, 1998). 

 

Segundo Freitas (2002), a educação tem sido defendida pelos educadores como 

dever do Estado e direito dos professores, mas, nas políticas educacionais atuais, essa idéia 

de formação tem tido uma relação invertida. A responsabilidade tem sido individualizada 

pelo aprimoramento da formação, deixando de fazer parte de uma política de valorização 

do Magistério, para ser entendida como um direito do Estado e um dever dos professores. 

Percebe-se que a discussão de formação de professores tem sido remetida à temática 

relacionada à política de formação continuada em serviço nas políticas públicas atuais, que 

têm se expandido aceleradamente em todo o país. 

Na grande maioria dos programas de formação continuada – a exemplo do 

PROCAP, a formação tem sido enfatizada na própria escola e no sistema de ensino 

retomando, segundo Freitas (2002) a idéia já superada na década de 1970 dos 

“multiplicadores”, professores que passavam por processo de formação e se 

transformavam em formadores de professores e assim sucessivamente em sua cadeia de 

formação. A concepção de formação no próprio local de trabalho, se traz em si elementos 

inovadores, ao tomar o trabalho concreto como categoria de análise, contraditoriamente 

provoca o reducionismo nas análises mais amplas e críticas desse trabalho em relação com 

a sociedade. 

Tomando consciência de si, de sua posição social, fortalecendo os vínculos que o 

unem ao grupo, compreenderia com criticidade todo o processo do desejo à ação, todavia, 

segundo Gramsci: 

 

“O erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber sem compreender 
e, principalmente, sem sentir e estar apaixonado (não só pelo saber em si, mas 
também pelo objeto do saber), isto é, acreditar que o intelectual possa ser um 
intelectual (e não um mero pedante)... Se a relação entre intelectuais..., se 
estabelece graças a uma adesão orgânica, na qual o sentimento-paixão torna-se 
compreensão e, desta forma, saber (não de uma maneira mecânica, mas 
vivencialmente), só então a relação é de representação, ocorrendo a troca de 
elementos individuais entre governantes e governados, entre dirigentes e 
dirigidos, isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única que é a força social; cria-
se o “bloco histórico” (GRAMSCI, 1995:139). 

 

Sempre existiu uma grande controvérsia com relação à prática pedagógica da 

classe de educadores, uma vez que não são reconhecidos como sujeitos de um fazer e de 



107 

saber pedagógico. O estigma sobre estes sujeitos é bastante latente. Dias da Silva coloca, 

portanto, que: 

 

Há que se reconhecer o professor como sujeito de um fazer e um saber. O 
professor como sujeito da prática pedagógica, que centraliza a elaboração crítica 
(ou a crítica) do saber na escola, que mediatiza a relação do aluno com o sistema 
social, que executa um trabalho prático permeado por significações - ainda que 
concretizado numa rotina fragmentada. Sujeito de um fazer docente, que precisa 
ser respeitado em sua experiência e inteligência, em suas angústias e em seus 
questionamentos, e compreendidos em seus estereótipos e preconceitos. Sujeito 
que deve ser reconhecido como desempenhando papel central em qualquer 
tentativa viável de revitalizar a escola (pública), pois se é sujeito, é capaz de 
transformar a realidade em que vive (DIAS DA SILVA, 1998:38). 

 

A formação profissional do professor não pode mais ser compreendida e reduzida 

só aos espaços formais e escolarizados, organizados com esse fim. Ela precisa ser 

concebida como algo que pode se dar antes, durante e depois do processo formal. Ela é um 

processo de desenvolvimento que se inicia no momento da escolha da profissão, percorre 

os cursos de formação inicial e se prolonga por todos os momentos do exercício 

profissional ao longo de sua carreira, incluindo novos cursos de formação, capacitação, 

programa de formação em serviço e continuada. 

Portanto, educação ou formação continuada, não se trata de uma simples 

aquisição de conhecimentos, mas, sobretudo, de uma transformação do próprio docente 

envolvendo mecanismos mais amplos do que sua interação de sujeito no mundo. É 

necessária uma prática transformadora constituída pela teoria e pela ação, formando uma 

proposta pedagógica dos programas de formação continuada que conceba os educadores 

como sujeitos da própria atividade política. 

Segundo Freitas, entendia-se e entende-se a luta pela formação do educador, 

portanto inserida na crise educacional brasileira, parte de uma problemática mais ampla, 

 

Expressão das condições econômicas, políticas e sociais de uma sociedade 
marcada pelas relações capitalistas de produção e, portanto, profundamente 
desigual, excludente e injusta, que coloca a maioria da população em uma 
situação de desemprego, exploração e miséria. Pensar a escola e sua forma de 
organização supõe, em contrapartida e ao mesmo tempo, colocar-se questões que 
ultrapassam (e podem até negar) a concepção reducionista de educação como 
formação para a cidadania, elevando nosso pensamento para as interrogações dos 
fins da educação, os quais, ao final desvelam projetos históricos diferenciados e 
antagônicos: Que futuro queremos para o nosso povo? E como este futuro se 
constrói a partir do presente? Os educadores compartilham sempre da idéia de 
que ter presente estas amarras mais amplas é fundamental para evitar que o 
embate sobre formação do educador se concentre apenas em questões técnicas, 
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etapa já vencida há década pelo movimento. (ANFOPE, 1989), mas que 
retornam com força total nas políticas atuais. (FREITAS, 2002:141). 

 

No que se refere à formação continuada as atuais políticas têm reforçado a 

concepção pragmatista da formação de professores, cabe destacar a redução da concepção 

da formação contínua a programas sob o patrocínio do MEC em articulação com Estados, 

municípios e algumas instituições formadoras. Segundo Freitas (2002:149), “os 

professores têm sido levados a freqüentar cursos de qualidade duvidosa em grande parte 

pagos por eles”. Em vários Estados tais cursos são, em geral, uma demanda das prefeituras 

que os terceirizam ou contratam as IES, públicas ou privadas, as quais realizam processo 

seletivo especial de modo que possam atender a essa demanda específica. A formação 

continuada passa a ser exigida como qualificação para a profissão, incentivada pelas 

instituições como condição de inovar a prática pedagógica e assim melhorar a qualidade da 

educação. 

Neste sentido, e percebendo a inovação como algo complexo – vai além de 

novidades passageiras - é possível perceber que o PROCAP não atingiu seus objetivos, 

porque foi implantado dentro das Escolas com uma visão gerencialista. Não oportunizando 

uma formação mais sólida onde o professor pudesse compreender o seu fazer sobre o 

aspecto político-pedagógico e não apenas como “tarefeiro da educação”. 

Com relação à inovação e/ou às mudanças substantivas na escola é possível 

afirmar que 90% dos professores pesquisados dizem não vivenciá-lo, de fato, no seu 

cotidiano: 

 

“Não consigo lembrar, talvez, muitas coisas ou quase nada... mas não há como 
sair, né? Ah! Lembrei... pode até ser cômico, mas a gente aprendeu a falar 
bonito, o discurso ficou afinado (aluno crítico, participativo), planejamento bem 
feito era necessário e isso permaneceu... é...” Anália. 
 

“Percebo que nada mudou em relação ao PROCAP. Os professores nem 
lembram do programa. Se tivesse dado certo, os problemas teriam diminuído e 
estaria provado que o professor é o maior responsável pelo caos da educação”. 
Neivia. 
 

“Não consigo definir claramente o que ficou na minha prática do PROCAP”. 
Ariana. 
 

“Percebo que depois da capacitação tudo voltou a ser igual, talvez porque não 
mudamos de verdade... percebo que os pais estão mais participativos, mas 
também não sei dizer se foi por causa do PROCAP, pois como já disse, a gente 
não continua os mesmos. Querendo ou não, mudamos alguma coisa, às vezes 
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com o número de livros na estante ou mesmo com ações que passam 
desapercebidas por nós... mas percebo que se houve mudança não foi consciente 
e, se não foi consciente, talvez não seja uma mudança de verdade, ou será?” 
Helenita. 
 

“Na escola onde trabalho, o PROCAP não fez quase efeito”. Margarete. 
 

“Nada, pois nem me lembrava do que tinha visto no curso. Para responder a estas 
perguntas tive que recorrer ao material para relembrar o que aconteceu”. Abadia. 
 

“Pelo fato de ver tudo de uma forma muito rápida, sem reflexão, a gente usa na 
hora, depois esquece”. Kellen. 
 

“Penso que de inovação não ficou nada, depois que o tempo passa parece que a 
coisa cai no esquecimento e a escola volta àquela velha rotina novamente”. 
Valda. 
 
 
“Não vejo ninguém comentando sobre o programa ou executando ações que 
foram “apresentadas” durante o programa”. Ariana. 

 

 

A partir da reflexão de diferentes autores, Santos (1989 e 1995), Cantero (1997), 

Torre (1997) Hernandez et al. (2000), Carbonnel (2002), pode-se concluir que para um 

programa ser chamado de inovador é preciso que se observe alguns itens, entre eles: 

A significância de uma inovação não pode ser referenciada apenas aos seus 

objetivos e efeitos imediatos, visando apenas a mudanças periféricas e quantitativas no 

sistema, sem questioná-lo, mas devem referir-se às finalidades que a conduzem, colocando 

em causa e reconfigurando qualitativamente o sistema vigente; uma inovação não parte do 

zero. Por isso, o conhecimento prévio da trajetória da instituição investigada constitui fator 

primordial para compreender o fenômeno em sua complexidade histórica, evitando 

conclusões pouco realistas sobre o alcance da inovação; uma inovação tem maiores 

possibilidades de ser compartilhada se não pretender mudanças bruscas, mas se for 

organizada em etapas, visto que passa por fases onde convivem representações 

diferenciadas e confrontos de pontos de vista.  

Como a inovação implica também formas diferentes de atuar, o processo de 

compreensão e aceitação vai se realizando passo a passo; há que ensejar uma subjetividade 

que deseje a inovação. Por isso, é preciso garantir o conhecimento e compreensão clara, 

não apenas dos objetivos, mas dos fins que orientam a inovação. É a finalidade que 

sustenta a inovação para além do seu momento circunstancial, projetando-a para o futuro e 
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para outras realidades institucionais. Uma inovação não pode desenvolver-se apenas no 

isolamento de uma instituição escolar; deve ser estimulado o intercâmbio permanente, 

como fonte de contraste e enriquecimento. 

 Todo processo inovador necessita de reflexão crítica e continuada para não se 

transformar em prática rotineira. Com efeito, processo analítico exige referenciais teóricos 

tendo em vista a sua importância para a compreensão dos fins da inovação, assim como 

dos conceitos que a sustentam. Porém, é a escola que deve dar significado aos 

conhecimentos e transformá-los em saberes, para que as propostas de inovação não se 

tornem receitas de especialistas, mas que levem a uma compreensão mais elaborada e 

complexa da realidade que se quer transformar. É preciso ter em conta que os mestres 

constituem atores centrais da inovação, o que remete à importância de sua formação inicial 

e permanente.  

Neste sentido, e percebendo a inovação como algo complexo – vai além de 

novidades passageiras - é possível perceber que o PROCAP não atingiu seus objetivos, no 

que se refere a inovação, visto pelo grupo de professoras pesquisadas no município de 

Buritizeiro, porque foi implantado com uma visão gerencial e formatada.  

Quanto à adequação do programa às necessidades da escola, os depoimentos 

deixam claro que não houve transposição entre o que era mostrado no programa e a 

realidade das escolas, assim os professores colocam: 

 

“O programa já veio pronto, às vezes, a gente se referia à escola; tinha um monte 
de sugestões, mas, por exemplo, na minha escola não tem nem luz”. Margarete. 
 

“[...] Sempre foram feitos, de modo geral, cabendo a cada professor adequá-lo à 
sua escola”. Lélia. 
“As discussões sempre ficavam na superficialidade, nunca atingiram a raiz do 
problema da escola”. 
 

“As discussões sempre aconteciam, mas ficavam na vontade que as dificuldades 
acabassem. Sabemos que não depende só da escola, falta vontade política”. 
Neivia. 
 

“Não percebi nenhuma adequação”. Kellen. 
 

“Não me lembro”. Ariana. 
 

“Se tivesse tido mudanças de verdade, elas teriam permanecido”. Anália. 
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Não se pode negar que o Estado acaba colocando em campo propostas oficiais na 

área pedagógica, programas para formação de professores que merecem ser estudados e 

avaliados, quanto a seus efeitos na melhoria da qualidade de ensino oferecida à população. 

 

 

4. Avaliação Institucional do PROCAP: Avaliar ou Verificar?  

 
 

Partindo do pressuposto de que avaliar e verificar são processos diferentes38, é que 

tomo a avaliação oficial do PROCAP como verificação e não como avaliação, uma vez que 

os resultados não foram usados para repensar e redirecionar o programa. 

A execução da capacitação do PROCAP ocorreu nas escolas através de 

facilitadores treinados pelos monitores das universidades (Instituições Pólos). Entretanto, a 

proposta de capacitação, o detalhamento e gerenciamento da execução e a elaboração do 

material utilizado foram feitos pela SEE/MG, através da Superintendência de Recursos 

Humanos, da Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos e das Superintendências 

Regionais de Ensino (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 1999:15). 

O programa previsto para começar em 1997 só ocorreu em 1998; em razão das 

exigências do Banco Mundial, da burocracia existente no setor público, do montante de 

providências sob a responsabilidade da SEE/MG, da mudança de governo e da exigência 

de processo licitatório aberto a instituições internacionais (entrevista com a coordenação 

do programa na SEE/MG).  

O PROCAP adotou, assim, procedimentos centralizados e a própria Secretaria 

definiu a proposta de capacitação e os conteúdos de cada área, não realizando qualquer tipo 

de levantamento junto aos professores para subsidiar suas definições. Como uma das 

entrevistadas assim confirma:  

“Um dos grandes problemas da educação é não ouvir quem de fato irá executar o 
programa, ou seja, escutar o professor e a partir daí elaborar um programa”. 
Valda. 

 

Segundo o relatório da avaliação CESGRANRIO, observa-se que o percentual de 

aprovação do programa foi elevado sendo registrados poucos problemas. 
 

 

38-
Cf: Luckesi (1998). 
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Aparentemente, tudo ocorreu de forma satisfatória. Entretanto, é algo 

surpreendente que um programa dessa envergadura, que atende a uma grande diversidade 

de municípios (pobres e ricos), de professores (formados, não formados e com formações 

diferenciadas), de escolas (rurais, urbanas, bem e mal equipadas), utilizando o mesmo 

material didático e poucas horas de treinamento para cobrir os conteúdos; apresente tão 

poucas dificuldades (não há relato de resistência à capacitação no relatório oficial). Têm-se 

três possibilidades aqui: a avaliação pode ter tido um olhar pouco crítico; os instrumentos 

de avaliação e de monitoramento não possibilitaram captar as dificuldades; ou a SEE/MG 

realmente descobriu a fórmula para uma capacitação em massa bem sucedida. 

Neste sentido a avaliação dos programas, pensando na real utilidade da avaliação, 

deveria tomar como referência às novas propostas de projetos e programas, a falhas 

apontadas pelos professores a fim de não repeti-los. A avaliação oficial do PROCAP foi 

geral, englobando todos os pólos do Estado. Ela foi realizada a partir da constituição pela 

SEE/MG de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação composta por três instituições: 

Herkenhoff & Prates Tecnologia e Desenvolvimento, Fundação CESGRANRIO e Instituto 

de Pesquisas e Inovações Educacionais Educativas; supervisionada pela Diretoria de 

Capacitação de Recursos Humanos (DCRH) da SEE/MG39. 

A escolha dessas instituições foi feita através de processo licitatório, em duas 

etapas: a primeira denominada de chamada, em que as instituições se inscreveram e 

mandaram portfólio para a prévia seleção; e a segunda, encaminhamento de cartas 

solicitação de propostas pela SEE/MG para as selecionadas. 

De acordo com a proposta técnica da SEE/MG, a avaliação do PROCAP envolvia 

as modalidades formativa e somativa, incluindo aspectos quantitativos e qualitativos. 

Previa-se, portanto, o desenvolvimento de quatro estudos complementares: perfil inicial 

dos professores-treinandos; influência do grau de formação escolar dos professores-

treinandos sobre seu nível de desempenho na capacitação; mudanças na prática docente 

dos professores-treinandos ao longo do processo de capacitação; e avaliação da estratégia 

do PROCAP para a capacitação, em serviço e à distância, dos professores das séries 

iniciais do ensino fundamental.Coube a Herkenhoff & Prates implantar o banco de registro 

de inscritos no PROCAP e o  banco  de dados do PROCAP, e  operacionalizar  a  coleta  de  

 

 
39

-Essa seção baseia-se nos documentos de avaliação externa realizada para o programa, em entrevista 
realizada com a responsável pelo Programa na SEE/MG, e na análise do material instrucional utilizado. 
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dados quantitativos de monitoramento e avaliação do programa (HERKENHOFF & 

PRATES, 1999: l2). 

A implementação do subsistema de monitoramento visava propiciar o 

acompanhamento contínuo da implementação da capacitação, com o intuito de coletar 

dados e indicadores de desempenho dos diversos participantes. “Dessa forma, seria 

possível determinar se a implementação de cada etapa foi feita de acordo com o planejado 

e se os resultados previstos foram atingidos da forma esperada” (HERKENHOFF & 

PRATES, 1999:9). 

Por fim, o Instituto de Pesquisas e Inovações Educacionais Educativas ficou 

responsável pela estruturação, desenvolvimento e implementação do subsistema de 

gerenciamento e comunicação, que abrangeu a coordenação executiva da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do PROCAP, a consolidação de resultados e a difusão de 

informações (INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÕES EDUCACIONAIS 

EDUCATIVAS, 1999: 8). 

O que se observa, tanto da leitura dos relatórios quanto da fala da coordenadora 

do programa, é que os papéis propostos para as instituições não foram adequadamente 

desempenhados. O relatório da CESGRANRIO, por exemplo, não subsidia tomada de 

decisões quanto à eficiência e, mesmo, quanto à eficácia do programa. Primeiro, porque 

não há o menor comentário sobre os custos ou o investimento financeiro do programa; 

segundo, porque o relatório é extremamente genérico, não oferecendo subsídios analíticos 

ou, mesmo, descritivos sobre o processo de capacitação. Em princípio, existiam 

informações para fazer esse tipo de análise, pois foram realizados estudos de casos; 

observadas 138 aulas, discussões com grupos focais em diferentes municípios do estado e 

entrevistas40.  

Dois pontos fundamentais de serem avaliados, e que faziam parte da proposta 

técnica da SEE/MG, não foram contemplados: a relação entre padrões de desempenho e à 

formação escolar dos professores-treinandos; e a avaliação da estratégia de capacitação em 

serviço e à distância para os professores das séries iniciais do ensino fundamental. 

Os dados do PROCAP (1998) aqui analisados são os relativos à primeira etapa do 

programa, ou seja, o que corresponde às  disciplinas reflexões  sobre a  prática pedagógica,  

 
 

40-Buscou-se ter acesso a esses estudos de casos, uma vez que eles não são apresentados no relatório final, de 
forma a obter indícios dos possíveis problemas encontrados na capacitação. Entretanto, SEE/MG não 
conseguiu localizá-los. 
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português e matemática, pois a segunda etapa da capacitação (2001), correspondendo às 

disciplinas ciências, história e geografia ainda não havia sido avaliada pela SEE/MG 

quando foi feita esta pesquisa junto ao departamento responsável pelo PROCAP. 

Aparentemente, a participação na avaliação foi facilitada pela adesão voluntária 

ao PROCAP. Pela observação do calendário escolar e pelo incentivo representado pela 

ajuda de custo41, confirmando a afirmação de PEREIRA (1994:34), para quem incentivos 

podem motivar os professores, aumentando o engajamento na capacitação. 

A descrição do formato do treinamento suscita de imediato a questão: Como eram 

sanadas as dúvidas de conteúdo dos treinandos? Ainda, segundo a coordenadora, havia 

duas maneiras de processar as dúvidas. As de caráter administrativo/funcional eram 

encaminhadas aos agentes estaduais (técnicos da superintendência estadual da educação); 

as de conteúdo eram encaminhadas aos monitores que respondiam ora para os facilitadores 

ora pessoalmente ou ainda através de boletim informativo. Percebe-se que as dúvidas de 

conteúdos só eram respondidas a posteriori quando a resposta, talvez, já não surtisse o 

mesmo efeito. 

A isto a presente pesquisa detecta através das entrevistas que: 

 

A gente mandava as avaliações com sugestões, mas o que parece é que o 
planejamento que foi feito não sofreu modificações, ele foi mantido até o final. 
Havia uma hierarquia e uma burocracia: Unimontes, Uberlândia; um ligava para 
outro, então, se estávamos estudando Geometria e tínhamos dificuldade, não 
podia chamar um professor porque não fazia parte da equipe do PROCAP, eu 
explicava que os professores estavam com dificuldade e preocupados com a 
avaliação final, mas a resposta era a mesma “não podia”. Valda. 

 

A Fundação CESGRANRIO apresenta, com base na avaliação final (perfil de 

saída) realizada no PROCAP (1999), algumas opiniões de facilitadores e treinandos sobre 

o programa. Observa-se uma similaridade muito grande nas opiniões registradas e um grau 

de aceitação bastante satisfatório do programa42. 

É surpreendente que a Fundação CESGRANRIO não tenha feito o cruzamento 

mais   óbvio  de   variáveis, prevista   na  proposta  técnica  da  SEE/MG:  o  resultado  nos 
 

 

41. Os professores da rede estadual receberam R$ 150.00 de ajuda de custo em 1998 (não durante todo o 
período da capacitação) e R$ 215,00 em 2001. As professoras da prefeitura não receberam ajuda de custo no 
município de Buritizeiro. 
42-Apesar de a metodologia descrita pela Fundação CESGRANRIO envolver 12 estudos de casos e grupos 
focais, o seu relatório final baseou-se, fundamentalmente, nos dados quantitativos da avaliação do 
questionário de escala aplicado pela Herkenhoff & Prates. Há pouquíssimas informações baseadas nos outros 
instrumentos metodológicos utilizados. Os estudos de caso, por exemplo, não aparecem no relatório final, 
apenas a descrição de como foram feitos. 



115 

testes de conhecimento e nível de escolarização do treinando. Essa informação, além de 

indicar se a assimilação do conteúdo estava relacionada com o nível de escolarização do 

treinando, seria importante para a Secretaria repensar o processo de capacitação.  

A diversidade nos contextos dos municípios tende a refletir-se nas clientelas das 

escolas e na diferenciação do corpo docente em treinamento, o que torna razoável a 

suposição de que as dificuldades dos capacitandos também fossem diferenciadas e que 

dificilmente foram acolhidas em um programa de capacitação tão padronizado como foi o 

PROCAP.  

Por isso, é surpreendente ter-se o registro de altos percentuais de avaliação 

positivas feitos pela Fundação CESGRANRIO no relatório final. Possivelmente, o tipo de 

instrumento utilizado, com perguntas muito genéricas e com pouca capacidade de 

discriminação, pode ter sido insuficiente para captar as dificuldades enfrentadas pelos 

treinandos. Ainda que em programas dessa natureza possa haver uma tendência à 

aprovação, uma vez que dificilmente os participantes desaprovariam ou ficariam 

indiferentes a um programa de capacitação que abrangesse todos os municípios e 

distribuísse um conjunto de material instrucional, seria preciso conhecer onde e em que ele 

precisaria ser aprimorado. Não é suficiente saber simplesmente que um programa foi 

aprovado ou desaprovado, mas sim, é necessário identificar aspectos que precisam ser 

aprimorados ou reforçados. 

Segundo a Avaliação Oficial, as principais mudanças registradas na escola, fruto 

da capacitação, no depoimento dos treinandos, foram a incorporação de uma postura 

coletiva, rompendo com o individualismo e a redução de práticas autoritárias em sala de 

aula. O estímulo teria chegado à escola a partir da vivência dos treinandos nos debates e 

estudos realizados nas atividades presenciais. Para os participantes, a vivência do trabalho 

coletivo trouxe oxigênio, intensificando ou mesmo criando o diálogo entre professores e 

alunos (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 1999:63/65) 43. 

Segundo a maioria dos participantes, o PROCAP estimulou a criatividade em sala 

de aula ao despertar os professores para o uso de novas alternativas didáticas e para o 

enriquecimento das aulas como espaços fora de sala e material não convencional, como 

bulas    de    remédios,    folhetos    de   propaganda,    jornais    e   outros    (FUNDAÇÃO  

 
 
 
43-A Fundação CESGRANRIO não discrimina se as informações foram obtidas através do estudo de caso, 
dos grupos focais ou de entrevistas. As informações são apresentadas continuamente, dando a entender que 
foram resultados do conjunto de metodologias utilizadas. 
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CESGRANRIO, 1999:65). No entanto, é destacado também que essa postura já era 

adotada por muitos professores e escolas antes da existência do PROCAP (FUNDAÇÃO 

CESGRANRIO, 1999:68). 

A observação das aulas, cadernos de alunos e projetos de trabalho realizados pela 

Fundação CESGRANRIO revelou que embora tenha possibilitado revisar os referenciais 

teóricos para o ensino das disciplinas, o PROCAP teria sido insuficiente em relação a 

alguns conceitos básicos e atividades relacionadas ao processo ensino-aprendizagem 

(associação entre teoria e prática, procedimentos para avaliação continuada do aluno). 

A Fundação CESGRANRIO (1999:72) avalia que o material instrucional utilizado 

no PROCAP precisa ser revisto, enriquecido e atualizado, para melhorar sua adequação à 

metodologia apresentada.  

Ficou evidenciado, através dos depoimentos das professoras nessa pesquisa, que 

as considerações dos envolvidos não foram levadas em conta, a parte destinada à avaliação 

dos acontecimentos do programa, realmente estavam previstas, mas o uso efetivo das 

informações não serviu como elemento de revisão das ações, assim descrevem algumas 

entrevistadas: 

 

“Cansei de escrever sugestões nas avaliações que vinham, inclusive críticas a 
respeito dos vídeos, mas nunca mudou nada”. Anália. 

 

“A gente criticava, por exemplo, os vídeos, os textos grandes. A gente punha na 
avaliação, mas não mudava nada... deduzimos que era porque o programa já 
estava com tudo pronto como os livros, vídeos e tudo. Muitas vezes as coisas não 
tinham muito a ver com a nossa realidade”. Neivia. 

 

“Sempre vinham questões para ser respondidas sobre o programa, no começo até 
respondia, depois vimos que não ia mudar nada mesmo, então parei”. Sílvia. 

 

“Tudo era faz-de-conta, a gente entrou na dança também”. Abadia. 
 

“Em nível da escola, do facilitador, até que a avaliação era positiva, mas no nível 
geral, nunca mudou nada”. Valda. 

 

O recurso da educação à distância provocou mudanças nas escolas ao equipá-las 

com TV e vídeo e estimular o hábito de usar os recursos videográficos como auxiliares 

importantes no processo educativo. Entretanto, não houve mudança de atitude da maioria 

dos docentes em relação ao valor da educação à distância, algo que pode ser deduzido 

partir do alto número de reclamações sobre as atividades individuais (à distância) e sobre a 
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ausência dos monitores nas escolas para ministrarem aulas, oficinas e outras atividades, 

expressas através de pedidos de aumento das atividades presenciais (FUNDAÇÃO 

CESGRANRIO, 1999:73). À luz das entrevistas com os professores podemos afirmar a 

constatação da Fundação CESGRANRIO 

 

“Às vezes, tínhamos dúvidas e ficava por isso mesmo, faltava alguém de peito 
para nos auxiliar no cotidiano”. Abadia. 

 

Outra queixa freqüente era sobre os resumos que tinham que ser feitos e nos quais 

se valorizava mais os conteúdos aprendidos no PROCAP e menos as atividades de ensino 

de cada escola. Essa queixa oferece um indício de que os conteúdos apresentados pelo 

programa não estavam em sintonia com os aspectos do dia-a-dia da sala de aula ou que as 

dificuldades específicas com a clientela escolar não estavam sendo incorporadas no 

treinamento. Aparentemente, a prática dos treinandos e a vivência da escola só eram 

incorporadas no espaço de debate previsto após a apresentação dos vídeos. Ainda que para 

discutir os vídeos, esse era o único espaço em que o professor podia se manifestar 

problematizando sua prática docente. 

 

“Era desgastante fazer planos e recebê-los de volta para corrigir”. Ariana. 
 

“Às vezes nem discutíamos os vídeos pela pressa de ir embora (...) os encontros 
eram aos sábados”. Anália 

 

“Fazer aqueles resumos era muito chato”. Irene. 
 

“Havia muita burocracia nos planejamentos e relatórios, às vezes, planejavam 
uma coisa e faziam outra na sala de aula”. Anália. 
“[...] faziam os planos da semana que nem sempre eram executados porque não 
conseguiam adaptar à turma da época, porém não podia ser sincera por temer 
repressão.” Ariana. 

 

“No princípio até queriam que a gente saísse da sala de aula e fosse para a sala 
da colega aplicar o plano do dia, então decidimos que não íamos fazer isto 
porque nossa sala era real, não era como na fita de vídeo toda equipada; meninos 
disciplinados (...)” Sílvia. 

 

A Fundação CESGRANRIO (1999:79-8l) destaca como pontos fortes do 

PROCAP os relacionados ao desenho e à execução do programa, sem  enfatizar o processo 

Os destaques são: 
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a) O fato de ter conseguido atender à complexa estrutura do estado composto de 

853 municípios, de organização regional com características díspares e de extensa rede de 

escolas públicas (estaduais, municipais e municipalizadas), muito heterogêneas em suas 

configurações físicas e organizacionais. 

b) A utilização da modalidade de educação à distância conjugada com a presencial 

e, principalmente, a forma como essas duas modalidades de ensino foram integradas. 

c) A logística de execução utilizando rede de comunicação ligando a SEE/MG à 

SRE, à Universidade Federal de Uberlândia, às instituições pólos e aos órgãos municipais e 

às escolas, dando organicidade, operacionalidade e suporte à execução do programa.  

d) A escolha de uma universidade pública para assumir a orientação técnica do 

programa. 

e) O consorciamento envolvendo essa universidade e quatorze unidades de ensino 

superior localizadas nas diferentes regiões do estado. Tal consorciamento permitiu. 

Segundo a Fundação CESGRANRIO (1999:79), a integração das unidades de ensino 

durante o programa; a execução, pelas instituições envolvidas, de amplo e complexo 

projeto de formação continuada de professores do ensino básico; e a aproximação dessas 

instituições com as escolas estaduais e municipais responsáveis pelo ensino de 1ª à 4ª série 

do ensino fundamental, assim como com as Secretarias de Educação e as 

Superintendências Regionais. 

f) O enriquecimento dos cursos de formação de professores e especialistas a partir 

da experiência de formação continuada de professores à distância e do estímulo à 

utilização desse recurso nas atividades escolares. 

g) Capacitação de professores das redes estadual e municipal (de escolas urbanas 

e rurais) com mesmo referencial teórico, metodológico e mesmo material didático. 

h) Debates sobre questões relevantes para o projeto pedagógico da escola, para 

práticas educativas construtoras desse projeto e para os procedimentos metodológicos da 

sala de aula e estímulo ao hábito de estudo e de discussão coletiva do material didático. 

i) Estímulo ao registro de atividades de observação dos alunos e da produção de 

docentes e discentes e à elaboração do Plano de Prática Pedagógica através de debates 

coletivos sobre questões pedagógicas e administrativas. 

j) Criação de um espaço docente que ultrapassa as salas de aula, oportunizando a 

execução de práticas educativas mais criativas e prazerosas, e aumentando o diálogo entre 

dirigentes; docentes e entre estes e seus alunos. 
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k) Redefinição da relação de autoridade de bom número de professores com seus 

alunos, reduzindo padrões de comportamento autoritário. 

1) Consolidação do trabalho coletivo entre docentes de uma mesma escola, de 

escolas nucleadas, escolas estaduais e municipais e estímulo a parcerias. 

Acrescenta-se aos aspectos relevantes do programa a informação dada pela 

coordenadora de que o PROCAP favoreceu a aproximação da instituição de ensino 

superior com a escola pública.  

 

A oportunidade de os professores universitários estarem em contato com a 
dinâmica da escola pública e ver na prática como funciona foi uma quebra de 
barreiras e uma desmistificação. Foi ainda uma oportunidade de repensar o 
curso de formação de professores. Muitas faculdades que têm curso de 
pedagogia reformularam seus cursos e currículos a partir do PROCAP. Foram 
os casos das Faculdades de Educação da Universidade do Estado e da 
Unimontes, que ministram cursos de formação superior (entrevista com a 
coordenadora do PROCAP da SEE/MG, 2002). 

 

Os pontos negativos do Programa salientados pela Fundação CESGRANRIO 

(1999:81-83) foram: 

a) O PROCAP permitiu, e em certos casos estimulou, a elaboração do Plano de 

Prática Docente (PPD) desconectado do cotidiano da escola e da sala de aula. 

b) As questões conceituais relativas às novas concepções de educação e de ensino 

não foram apreendidas de forma clara por parte considerável dos professores, o que pode 

provocar mudanças aparentes e transitórias nas práticas pedagógicas escolares. 

c) Os projetos de trabalho apresentaram, ainda, uma concepção tradicional de 

ensino e outros não chegam a ser projetos, mas planos de trabalho. 

d) O trabalho pedagógico com crianças que apresentam dificuldades escolares e 

sociais avançou pouco. 

e) O preparo técnico de alguns facilitadores não foi suficiente para coordenar as 

atividades de capacitação, embora a maioria tenha cumprido bem essa função. 

f) Os cadernos dos alunos, em geral, não demonstraram as mudanças conceituais e 

metodológicas de sala de aula. 

g) Não contemplação das questões da aquisição do processo inicial de 

alfabetização. O conteúdo de português utilizado na capacitação não aborda a parte 

relacionada ao aprendizado da leitura. 
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h) As atividades não presenciais, em geral, exigiram mais tempo do que o 

previsto, em função do nível do material instrucional, que foi considerado pelos alunos 

como “de ensino superior, e não de ensino médio”. 

i) O monitoramento, iniciado quatro meses após o programa, perdendo todo o 

processo de elaboração do material, contatos com as universidades e outros. 

j) A não observação da obrigatoriedade de proximidade geográfica das escolas e 

universidades, provocando transtornos e dificuldades de execução do programa em razão 

da distância (esse foi o caso da região de Governador Valadares, que foi atendida pela 

Universidade Federal de Uberlândia; da região de Uberlândia, que foi atendida pela 

Faculdade de Ituiutaba; e da região de Patos de Minas, que foi atendida pela Faculdade de 

Uberlândia) (FUNDAÇÃO CESGRANRIO, 1999:80/82). 

Os aspectos negativos listados fornecem indícios de problemas com o facilitador, 

o acompanhamento do material didático e com o conteúdo desenvolvido. Entretanto, a 

menção aos problemas é genérica. No relatório não se detecta a menor preocupação 

analítica, esforço de explorar conseqüências ou de situar os contextos escolares com maior 

probabilidade para apresentarem apontamentos. E essa sinalização, desejável e necessária 

em um programa de capacitação tão amplo e padronizado, poderia ter sido realizada 

utilizando as informações obtidas nos estudos de caso, observação de salas de aula, nos 

grupos focais e nas entrevistas para refletir e assim mudar o direcionamento de futuros 

programas. 

Dado o conjunto de pontos positivos e negativos do programa elencado, pode-se 

observar que os pontos positivos estão mais relacionados com o desenho do programa, que 

possibilitaram maior interação entre os diferentes atores institucionais envolvidos e que os 

pontos negativos se pautaram mais pelos aspectos técnicos e dos conteúdos destinados aos 

participantes do programa. 

 

 

5. Algumas Questões Apontadas pela Investigação. 

 

 

Especificamente com relação à investigação por mim realizada, os resultados a que 

cheguei com relação às questões levantadas foram os seguintes: 
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• Tendo por base as avaliações do acompanhamento feito durante a implantação 

do Programa, a conclusão é que a capacitação, tendo por base o material específico, e 

associada às condições especiais oferecidas, não deu sustentação ao trabalho docente 

naquele período. 

• Sem dúvida, algumas alterações propostas à prática do professor se perdem, 

outras se modificam e se incorporam definitivamente. Com a ressalva de que as coisas não 

ocorrem assim esquematicamente. As novas práticas são incorporadas gradativamente aos 

esquemas de ação que os professores formaram ao longo de sua carreira. Além do mais, o 

professor, para abraçar uma mudança, precisa sentir que ela resulta de utilidade prática na 

aprendizagem dos alunos. 

• 4 anos após a primeira fase do PROCAP e há apenas dois da 2ª fase, após ter 

realizado a capacitação, os conhecimentos não se transformaram em uma compreensão 

aprofundada, chegando os professores até mesmo a se esquecerem do que foi trabalhado. 

• Os conteúdos veiculados neste programa não permitiram identificar a 

incorporação destes conteúdos pelas professoras na prática pedagógica da sala de aula. 

• Sabemos que a prática profissional dos professores é regida por normas 

coletivas, geralmente adotadas por outras pessoas, porém a prática deste profissional 

depende de decisões individuais e somente ele (o professor), pode selecionar o que 

aprender e o que ensinar. Portanto, para compreender o profissionalismo docente é preciso 

relacioná-lo com todos os contextos que definem a prática educativa, pois é através desta 

que se difundem e concretizam as múltiplas determinações provenientes dos contextos em 

que participa. 

• Os dados mostram que as professoras parecem ter abandonado o programa 

logo que terminou o processo de formação. Verifica-se que mesmo tendo o programa 

incluído várias modalidades de formação – demonstração, prática e acompanhamento - os 

mesmos não garantiram mudanças na rotina de trabalho das professoras. Ainda que o 

programa tenha mostrado um ‘saber-fazer’, elas não conseguiram incluí-lo em seus 

repertórios pedagógicos, transferi-lo de uma situação de trabalho para outra, pois era uma 

realidade diferente da que existia em suas escolas (inadequação do número de alunos 

apresentadas nos vídeos, por exemplo). 

• A crítica relacionada à quantidade de alunos refere-se aos vídeos que 

apresentavam aulas simuladas com a finalidade de mostrar, através de alunos atores, como 

trabalhar os conteúdos da capacitação. Eram turmas com uma média de oito a quinze 
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alunos, gravados em espaços considerados pelas professoras como privilegiados, uma vez 

que os mesmos não apresentavam os conflitos de uma sala de aula, das escolas públicas 

que conhecem. 

Percebe-se a importância da dimensão pessoal do conhecimento das professoras, à 

medida que elas parecem não conseguir incluir em suas práticas os conteúdos e 

metodologias utilizadas na capacitação. Isto porque o saber fazer apresentado pelo 

programa apresentava características diferentes das encontradas em suas salas de aula e 

difíceis de serem transpostos por elas. 

Propostas de alterações de práticas não provocam ruptura total com o usual nem 

adesão cega, mas infiltram-se no já existente, sofrem ajustes, são testadas e confrontadas 

com a realidade. A entrada de um novo modelo sempre provoca contradições, estende-se 

no tempo, abarca mais uns aspectos que outros. Submetidas à prática, algumas alterações 

se perdem, outras se modificam, outras se incorporam definitivamente ao repertório do 

professor. Arrisco -me a dizer que, talvez, sejam as pequenas mudanças que tragam 

indicadores mais importantes, que sejam o diferencial. Elas mostram as sutis, quase 

imperceptíveis alterações que ocorrem na prática do professor, e que acabam constituindo 

as questões-chave na busca de alternativas por um ensino mais eficiente. 

Uma conclusão que surge como óbvia é que a relação entre a capacitação 

oferecida e mudanças na prática pedagógica do professor não é linear. Os resultados 

obtidos nunca coincidem inteiramente com os desígnios iniciais. Com a introdução de um 

programa de formação continuada, não se deve esperar mudanças radicais, ruptura 

completa com o passado, nem mudanças homogêneas, unívocas. A mudança é assimilada 

através de uma lente que se chama realidade, realidade que é diferente em cada situação. 

Cada professor, cada classe, cada escola dá uma configuração própria às inovações 

propostas. Entre aquilo que é pensado pelo propositor e o que realmente acontece em sala 

de aula vai uma longa distância. O que não invalida a continuidade de esforços para o 

aperfeiçoamento da prática docente. 

Há professores que afirmam ter mudanças na sua prática; professores que afirmam 

que o programa está desvinculado da realidade; professores que afirmam que o programa 

só veio confirmar suas práticas, pois já faziam o que o programa propunha. 

As respostas indicam opiniões e formas de apropriações diferenciadas da 

capacitação, com relação à sala de aula e o trabalho com os alunos. Enquanto um grupo 

adjetiva qualidades para indicar melhorias em sua prática, outro diz não ter nada de bom na 
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capacitação, outro ainda se espelha nas práticas do programa. Esses dados mostram que as 

professoras se apropriam de forma diferenciada dos conhecimentos e que os cursos de 

formação só podem contribuir, dentro de determinadas condições e determinados limites. 

Verificou-se a partir das respostas das professoras, que o curso de capacitação não 

interferiu nas relações já estabelecidas. O programa apenas viabilizou e reforçou práticas já 

existentes no cotidiano escolar, podendo se beneficiar de espaços de trocas já conquistados. 

Para encerrar, seria interessante destacar as dificuldades que se apresentam 

atualmente ao exercício do magistério. O professor se encontra em situação bastante 

paradoxal: deve utilizar formas inovadoras de ensinar, mas conformar-se com as 

tradicionais classes superlotadas, deve pensar no coletivo da classe, mas ensinar cada aluno 

de acordo com suas particularidades; deve planejar cuidadosamente suas aulas, mas saber 

improvisar perante os imprevistos; deve ter criatividade, mas conformar-se com as más 

condições de trabalho. Lüdke, Moreira e Cunha (1999) denunciam a brecha entre a 

verdadeira condição do professor e o peso que é atribuído à sua ação. Ao lado de uma 

desvalorização real de seu status profissional persiste sua imagem, no discurso político e 

no imaginário público, como figura importante para a construção do futuro. Também 

Apple (2000) denuncia que o modelo de sucesso implantado pelas reformas educacionais 

traz uma carga crescente de pressão por resultados positivos sobre os professores, sem a 

contrapartida de melhores condições de trabalho. Hargreaves (2001) por sua vez, denuncia 

que os professores e escolas são vítimas da sociedade de informação; “vítimas do 

enfraquecimento da rede de previdência social, da redução nos gastos com o bem público, 

das convulsões sociais nas famílias dos alunos e do descompromisso geral com a vida 

pública” (p.17). Para ele, o paradoxo fundamental do profissionalismo no magistério hoje 

em economias menos desenvolvidas é que os professores precisam ter dois ou três 

empregos, o que elimina qualquer chance de aprender profissionalmente com os colegas. 

Em outras palavras, o que inviabiliza qualquer tipo de trabalho coletivo. 

Assim, exercer o magistério nos dias de hoje significa estar em situação de 

permanente ambigüidade e conflito. Do ponto de vista individual, temos um professor que 

transita entre a rotina e o imprevisto; entre a conformação e a criatividade, entre o 

planejamento e a improvisação. Do ponto de vista coletivo, temos um grupo ocupacional 

que avança para a profissionalização, mas muito heterogêneo e submetido à tutela do 

Estado em diferentes graus. 



124 

Do ponto de vista político, no caso do Programa de Capacitação de Professores – 

PROCAP - implantado pela SEE/MG no período de 1998/2001 a despeito deste programa 

fazer parte de uma série de medidas que tinham por meta alcançar melhor qualidade de 

ensino e reverter o quadro de fracasso escolar, ao finalizar minha pesquisa, ficou uma 

sensação de que o que prevaleceu foi a lógica econômica. Ficou explícita a função que o 

Programa assumiu de desobstruir o fluxo escolar, “congestionado” por milhares de alunos 

multirrepetentes, preparando o caminho para a implantação dos ciclos de aprendizagem e 

da progressão continuada. Se prevalecesse a lógica da preocupação com a qualidade de 

ensino, a implantação dos ciclos deveria oferecer aos professores condições semelhantes de 

formação e reflexão. Parece que a SEE-MG não teve condições para tal, recorrendo à velha 

fórmula da imposição legal, o que provoca uma forte reação de resistência por parte do 

professorado. E quando as coisas não acontecem como planejou o reformador, a culpa 

recai sobre a escola e seus atores internos. 

Políticas de capacitação que pretendam realmente provocar mudanças no 

cotidiano escolar precisam considerar os múltiplos fatores envolvidos no processo de 

formação e profissionalização de professores, dos quais destaco estudos de Prada (1997), 

Candau (1996), Pires (1991): 

a) a formação inicial do professor e seu processo de socialização na profissão; 

b) as decisões e escolhas pessoais do professor, relacionadas à construção de 

sua identidade profissional e ao seu compromisso com a educação; 

c) o clima e a cultura das escolas onde o professor está imerso; 

d) as condições de trabalho oferecidas pelo sistema de ensino bem como a 

política de valorização do magistério; 

e) a garantia de coerência e continuidade nas próprias políticas de capacitação. 

Apesar dos objetivos do programa versarem sobre práticas reflexivas, sobre 

desenvolvimento de habilidades e saberes docentes, o professor parece ter se percebido 

como um técnico, um executor de propostas geridas por outros e, ainda, em uma realidade 

que elas consideraram diferente da que atuavam. Parece não ter havido uma adequada 

correlação entre os saberes geridos no programa e as aprendizagens das professoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar as abordagens na Capacitação de 

Professores do Ensino Fundamental no Estado de Minas Gerais, identificando os seus 

aspectos relevantes referentes à sua respectiva implementação, acolhida na escola, bem 

como sua influência no fazer do professor. Para tal, foram analisadas as documentações 

disponíveis sobre o programa, as propostas técnicas, o relatório de avaliação, material 

instrucional utilizado e foram realizadas entrevistas com professores participantes do 

PROCAP. 

A apreciação dos documentos relativos ao programa com o cruzamento de dados 

pelas entrevistas, permitiu concluir que a lógica do PROCAP estava focalizada mais nos 

insumos (vídeos, mobiliário, elaboração de material) e menos no processo.  

Foi um processo mais centralizado e controlado pela secretaria, orientado pela 

massificação do aprendizado, em busca da universalização. Sob essa ótica, esquivou-se de 

alguns aspectos que a literatura especializada tem recomendado para uma capacitação bem 

sucedida: programação de atividades desenhadas a partir do exame cuidadoso das 

necessidades; perfis e demandas dos docentes, valorização da prática e do saber docente, 

bem como uma capacitação que privilegiasse a formação política intrinsecamente à 

formação metodológica. Por outro lado, o programa ofereceu melhores condições para 

viabilizar a capacitação, uma vez que essa foi organizada de acordo com o calendário 

escolar, na escola, com ajuda de custo (promessa) para o professor capacitando. 

A capacitação em Minas Gerais, durante o período estudado, utilizou estratégias 

mais tradicionais, valorizando a capacitação em cascata: monitores que foram treinados 

para capacitar professores, que por sua vez foram treinados para capacitar outros 

professores. Essa estratégia é considerada inadequada por diferentes autores (Oliveira, 

1999; Martins, 1998; Silva, 1999), por não permitir o aprofundamento da teoria, o pensar 

na prática e a transformação do trabalho pedagógico, reduzindo a efetividade, a despeito da 

energia e esforço despendidos pelas equipes envolvidas. 

Isso mostra que os cursos de formação docente parecem ter maior possibilidade de 

favorecer a aprendizagem dos professores em determinadas condições e dentro de 

determinados limites. Os professores possuem concepções, crenças e teorias sobre o 

trabalho docente, e essas não se modificam simplesmente na participação em atividades de 
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formação, ainda que haja diversidade de materiais e meios, como foi o caso PROCAP, que 

incluiu, na capacitação, leituras, resumos, demonstrações em vídeos, debates e aulas 

práticas. 

Verificamos que a apropriação dos conteúdos, conceitos e idéias implícitas nos 

programas mostram pouco significativas para o grupo de professoras entrevistadas, dois 

anos após a realização da capacitação. 

Segundo avaliação da Fundação CESGRANRIO, o PROCAP teve uma avaliação 

positiva no Estado de Minas Gerais, mas é preciso analisar este fato sob outros prismas, 

uma vez que o fato de que programas mais centralizados geralmente implicam pouco 

questionamento por parte dos treinandos, que estão habituados a apresentar uma postura 

passiva diante da capacitação. Um programa aberto que mobilize uma postura mais ativa e 

crítica diante da capacitação pode resultar em avaliações com o mesmo perfil, ou ainda, 

falhas no processo de avaliação que não captou as dificuldades e/ou insatisfações. 

Seguir a lógica da massificação ou da especificidade foi, portanto, uma opção da 

SEE/MG e, como tal apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagem, tem-se que o 

programa fica mais fácil de ser implementado, na medida em que envolve um conjunto 

padronizado de procedimentos adotados em diferentes localidades, facilita o controle 

central e unifica o discurso. As desvantagens seriam, por sua vez, a não contemplação das 

diferenças, que são muitas, em se tratando de capacitação docente (formação, localização, 

tipo de escola); ao ignorar as diferenças, pode se revelar como menos adequado para suprir 

as necessidades dos professores e a inibição de processos criativos e adaptativos. 

A lógica da especificidade apresenta vantagens: a possibilidade de tratamento de 

caso a caso, respeitando as diferenças de cada município e escola; melhor adequabilidade 

aos recursos utilizados; estímulo ao desenvolvimento dos professores de cada região, 

favorecendo a troca de experiência entre os professores e capacitadores. As desvantagens, 

se é que se pode chamar de desvantagens, seriam: dificuldade de avaliação do processo 

como um todo, diversidade de aspectos a serem avaliados, maior dificuldade de 

implementação, não envolverem diferentes modelos e não permitirem uma implementação 

padronizada, porém um programa pensado para formação de intelectuais orgânicos 

apresentaria outras formas de avaliação. 

Fica evidente também que cursos pontuais padronizados e definidos numa instância 

central, geralmente não têm refletido as necessidades dos professores. Do ponto de vista 

das condições para o professor capacitar consideradas neste trabalho, uma possível 
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conclusão seria afirmar que o programa parece não ter atingindo os objetivos, basta para 

isso analisar sua proposta de implementação. Segundo a própria avaliação oficial – ainda 

que com poucos dados - levanta questões que põem em dúvida a eficácia do Programa. 

Terceiro, ao cruzar as falas das professoras com a literatura que trata a formação do 

professor numa perspectiva histórico-crítica, percebe-se que por mais simples que sejam 

suas falas elas dizem muito, de seu contentamento, mas aponta as frustrações e agruras 

vividas no Programa, percebem que poderiam ter investimentos mais adequados para a 

formação do professor e deixam subtendida a necessidade de se ter políticas públicas 

voltadas para a formação sob outra perspectiva.  

Quanto a isto sabemos que existem propostas alternativas, entre elas a preconizada 

pela ANFOPE, por Saviani (1991) Propõe que para o professor ser elemento de 

modificação, ainda que pequena no contexto capitalista, se faz necessário que o trabalho 

docente e a formação continuada implique em permanente reflexão, que proporcione ao 

professor a visão e compreensão do real, um entendimento da totalidade, a partir de 

discussões que envolvam as questões políticas, econômicas, sociais e filosóficas que 

constituem o trabalho. Só assim, será possível pensar numa formação que visa uma ação 

comprometida com a transformação. 

Mazzeu (1998) cita a discussão desenvolvida por Saviani com respeito aos métodos 

de ensino sugerindo os cinco passos formulados pelo citado autor, relacionando-os a 

orientação na formação de professores e simultaneamente aos seus alunos, são eles: a 

prática social, entendida como processo amplo através do qual a humanidade vai 

produzindo e reproduzindo as condições, materiais e ideais, e as relações sociais que 

possibilitam sua existência, nessa perspectiva a prática social do professor não se identifica 

com a prática cotidiana, mas exatamente contraditória entre cotidiano e o não-cotidiano, 

uma vez que essa formação ocorre nessa prática social e não apenas no momento em que o 

professor recebe algum tipo de curso.  A problematização, nesse sentido, precisa ser 

entendida não apenas como identificação das necessidades que a prática cotidiana coloca 

para o professor, mas sobretudo como criação de necessidades novas como objeto de sua 

reflexão, em função de necessidades da prática social. A instrumentalização consiste no 

processo de apropriação dos instrumentos e signos produzidos pela humanidade, que fazem 

parte da herança cultural e assim assimilar uma postura perante o saber, internalizando e 

transpondo o conhecimento, deste modo ocorre a catarse, que é a internalização do 

pensamento de forma consciente, percorrendo abstratamente os caminhos que realizou, 
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refletindo e, portando revendo a necessidade de estar aperfeiçoando sua forma de aprender 

e finalmente chegando à prática social, não mais como ponto de saída, mas como ponto de 

“chegada” transformados pela ação, pois transformando-se a si mesmo , transforma 

também a sociedade. 

O professor que tenha como formação o conhecimento e a reflexão, tendo como 

pilares tais perspectivas numa visão histórica-dialética poderá apropriar e proporcionar 

instrumentos como possibilidade de criação de uma educação de qualidade, voltada para 

emancipação. 

Neste sentido é que pensamos a formação continuada, “formação de uma postura 

ético-política guiada por sentimentos e valores que possibilitem ao professor utilizar esse 

saber acumulado como meio para o desenvolvimento pleno como ser humano” (MAZZEU, 

1998).  

Contudo, há de se medir a eficácia do PROCAP mais pelo potencial de 

abrangência que ofereceu e menos pela transformação da ação concreta. Desse ponto de 

vista, o programa foi inovador, atingiu concomitantemente um número significativo de 

professores, destacou a importância de se capacitar os professores. 

O que se pretende destacar não é a simples inserção do professor no processo de 

capacitação, mas a inserção e a interação de diferentes atores nesse processo: professores, 

diretores, DRE, universidades e “planejadores” dos programas. 

O destaque dado para o professor no decorrer dessa dissertação não significa 

ignorar a dimensão política desse processo, mas atentar para a redefinição dos papéis dos 

envolvidos na capacitação. A dimensão política, por exemplo, poderia ser reservada à 

universidade que cumpria o papel de zelar pela manutenção dos conteúdos pedagógicos 

fundamentais para uma capacitação eficaz, cercando-os dos arroubos gerados pela 

ansiedade da prática de sala de aula do professor. 

No que diz respeito ao Banco Mundial e sua influência na formação do professor 

e, precisamente a este programa, parece que Minas Gerais se ajustou ao perfil traçado pelo 

Banco, entretanto, cabe mencionar que as posturas do Banco podem   ser    flexibilizadas44,  

 
 

44-Segundo Santos (2000) no Programa de Educação Continuada de São Paulo – PEC – um programa também 
financiado pelo Banco Mundial, percebeu-se um processo de recontextualização de suas diretrizes. Em São 
Paulo, onde a recepção dos cursos se dá de forma descentralizada, os professores incorporaram 28 
conhecimentos e habilidades previstos de forma diferenciada e estreitamente relacionados com suas 
experiências, utilizando o espaço do curso para atividades não previstas, com uma maior participação das 
universidades no programa. 
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desde que o gestor nacional de política pública faça as negociações adequadas e não se 

submeta passivamente às suas orientações.A utilização da metodologia da educação à 

distância no PROCAP mostrou-se realmente problemática, no sentido de introduzir as 

novas orientações pedagógicas, preconizadas pelo Banco Mundial, que favorecessem a 

participação ativa do aluno na produção do conhecimento, bem como a adaptação do 

conteúdo às suas necessidades, e no desenvolvimento da consciência crítica através da 

reflexão sobre a prática. 

A avaliação oficial do programa deixou a desejar, primeiro, porque não se 

divulgaram, de fato, os resultados; segundo porque onde apareceram pontos negativos 

apontados pelos professores e escolas, não foram considerados, uma vez que o PROCAP 

fase Escola Sagarana foi um “replay” da primeira fase, ou seja, desconsiderou os poucos 

apontamentos levantados pelo órgão responsável pela avaliação.  

Afinal, pergunta-se: Para que gastos com uma avaliação? O sentimento que se tem 

é que a avaliação foi algo formal, uma maneira de cumprir a exigência do Banco Mundial. 

É importante estar fortemente difundida na administração escolar e na rede de ensino a 

conscientização da importância da avaliação como subsídio para o processo de tomada de 

decisões técnico/administrativo e, mesmo político, para melhorar, modificar a realização 

de um dado programa ou projeto. 

Essas indicações, contudo, permitem uma aproximação dos cuidados que se deve 

ter ao se pensar um programa de capacitação docente. 

Parece importante que a capacitação considere os tipos de municípios, os tipos de 

clientela da escola, a formação e o tempo de trabalho dos professores, dando possibilidades 

para diferentes caminhos de capacitação. 

É importante ressaltar que os professores sugerem que a escola, através de suas 

equipes, eleja os temas a serem trabalhados, escolhendo o melhor momento, de maneira 

que os programas de capacitação implementados pudessem ser mais condizentes com a sua 

realidade, expectativas e necessidade do corpo docente. 

Seria importante, também, que os programas não fossem pontuais, mas que 

incentivassem a uma formação constante de reflexão político-metodológica, a continuidade 

da capacitação evitaria a descontinuidade do processo e manteria o professor entusiasmado 

e envolvido com a formação. Tais ações os estimulariam a promover mudanças menos 

transitórias na sua prática, evitaria o surto dos “novidadeiros” na educação. 
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Apesar das críticas feitas ao programa ao longo do texto, há de se ressaltar o 

interesse da SEE/MG pela capacitação de professores. O PROCAP foi uma amostra de que 

a Secretaria de Educação está consciente da importância de se valorizar e profissionalizar o 

trabalho docente. 

Estamos vivenciando, pelas políticas de formação, concepções que pela 

desresponsabilização do Estado, do financiamento público, pela individualização das 

responsabilidades sobre os professores, pela centralidade da noção de certificação de 

competências nos documentos orientadores da formação de professores, revelam um 

processo de flexibilização do trabalho docente em contraposição à profissionalização do 

Magistério, condição para uma educação emancipadora das novas gerações. Vai-se 

confirmando, portanto, uma política de formação de professores centrado em competências 

e avaliação. Segundo Freitas (2002), é preciso que recoloquemos em questão as 

construções históricas dos educadores na luta pela formação de qualidade e por uma 

política global de formação dos profissionais da educação e de valorização do Magistério.  

Retomar as discussões sobre os fins da educação significa trazer à tona a questão 

dos projetos históricos e do futuro que queremos construir hoje para o nosso povo, lidando 

com as contradições próprias dos processos educativos. O prenúncio de uma nova vida e 

uma nova humanidade somente pode ser anunciado e construído, lidando com as 

contradições da realidade atual. 

Ao final dessa pesquisa e sob o referencial teórico (Saviani, Gramsci, Silva, 

Fonseca, Freitas) percebe-se que a formação de professores apesar de muito discutida nas 

últimas décadas e já ter avançado, muito há que se caminhar na busca de uma formação 

mais sólida, centrada no processo histórico, em uma conscientização política  do 

trabalhado docente e essa utopia de amanhã, só é possível se pensada e realizada hoje, não 

por mentes brilhantes, mas sobretudo com e por  pessoas que sonham com uma sociedade 

melhor e uma educação que realmente seja de qualidade. Pensamos que isto seja 

concretizado quando houver um projeto político que contemple este referencial. 

Nesse sentido é imprescindível que se busquem alternativas para a melhoria da 

qualidade da educação, a partir da prática profissional dos professores, centrada na visão 

de consciência política, numa perspectiva crítica de que apenas o educador participativo, 

consciente que toma como princípio ser ele mesmo proprietário da força de seu trabalho e 

não apenas submetido aos danos das condições materiais, será capaz de colaborar na 

construção de uma contra-hegemonia e assim viver a emancipação de seu trabalho. 
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Entendemos que essas questões, ao lado de outras já expostas podem contribuir 

para a realização de outros estudos, e o aprofundamento desse tema fica aqui lançado como 

desafio para outros pesquisadores. 
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ENTREVISTA PILOTO COM PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO 

PROCAP FASE I (1998) E FASE II (2001) 

 

 

Nome: 

Escolaridade: 

Escola: 

Anos de Experiência no Magistério: 

 

1. Você participou do Procap em suas duas fases? Como você analisa tais fases? 

 

2. Quais os efeitos desse programa no cotidiano da escola? 

 

3. Qual o seu grau de satisfação e envolvimento em participar do programa? 

 

4. O programa colaborou para a melhoria da qualidade do ensino, diminuindo a repetência 

e a evasão? 

 

5. Qual a sua avaliação desse tipo de formação em serviço como o PROCAP? O que tiraria 

ou acrescentaria ao programa? 

 

6. O que permaneceu na sua prática das orientações e sugestões que recebeu no programa 

de capacitação? 

 

7. A capacitação privilegiou discussões a respeito das dificuldades na sua prática e ações 

concretas da escola? 

 

8. Houve discussões, reflexão ou intervenção do grupo (escola, diretor, supervisor, 

coordenador, facilitador) em relação à metodologia do programa em termos de adequar a 

capacitação à sua escola? 

 

9. Como você percebe as causas e efeitos deste projeto em você, alunos, colegas e 

comunidade onde está inserida a escola, passados 4 anos da primeira fase e quase dois da 

segunda fase? 

 

10. Lembranças: positivas/negativas...  
 


