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RESUMO 

 
As políticas públicas adotadas, pelo MEC, no período de 2000, 2002 para a educação fundamental priorizaram a 
aplicação de recursos para formação de docentes visando a implementação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais-PCN, elaborados pela Secretaria de Educação Fundamental como referência curricular nacional para 
nortear a prática educativa e assegurar a melhoria da qualidade do ensino. Esses recursos foram transferidos pelo 
FNDE, Autarquia responsável pela captação e redistribuição do Salário Educação aos Estados e Municípios, 
conforme critérios previamente estabelecidos. Meu objetivo nesta pesquisa foi analisar se os programas de 
formação continuada de professores propostos pelo MEC, efetivados em parceria com o FNDE, ofereceram 
subsídios para implementar os PCN e modificar as práticas educativas em escolas da Rede Pública de Orlândia e 
Igarapava/SP e, em caso afirmativo, quais foram esses subsídios. Para tal realizei estudos de documentos do 
MEC/FNDE, entrevistas e oficinas com alguns docentes de escolas beneficiadas com os recursos transferidos, e 
entrevistas com os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento do projeto de solicitação de recursos. Os 
resultados sugeriram ser os PCN um tema de pouco interesse dos professores e inadequado à realidade das 
escolas não devendo, segundo os participantes da pesquisa, ser priorizado nesses programas. Os participantes 
ressaltaram ainda, a importância da efetivação de cursos para a formação continuada de professores. Concluo, 
portanto, que existe a necessidade de se investir em programas de formação continuada, que levem em conta as 
reais necessidades da sala de aula e que sejam planejados a partir dos interesses do público alvo desses 
programas: os professores.  

 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas – Transferências de Recursos - Formação Continuada de Professores - 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Práticas Educativas. 

 

 

 

  

 



   

RESUMEN 

Las políticas adoptadas, por el MEC, en el período de 2000, 2002 para la enseñanza básica dieron prioridad a la 
aplicación de recursos para la formación  de docentes buscando la implementación de los Parámetros 
Curriculares Nacionales-PCN, elaborados por la Secretaría de Enseñanza Básica como referencia curricular 
nacional para orientar la práctica educativa y asegurar la mejoría de calidad de la enseñanza. Esos recursos 
fueron transferidos por el FNDE, Órgano responsable por la captación y redistribución del Sueldo Educación a 
las Provincias y Municipios, conforme criterios previamente establecidos. Mi objetivo en esta investigación es 
analisar si los programas de formación continuada de profesores propuestos por el MEC, efectivados en parcería 
con el FNDE, ofrecieron subsidios para implementar los PCN y modificar las prácticas educativas en escuelas de 
la Red Pública de Orlândia e Igarapava/SP y, en caso afirmativo, cuales fueron esos subsidios. Para tanto realicé 
estudios  de documentos del MEC/FNDE, entrevistas y talleres con algunos docentes de escuelas beneficiadas 
con los recursos transferidos, y entrevistas con los responsables por la elaboración y desenvolvimiento del 
proyecto de solicitación de recursos. Los resultados sugirieron ser los PCN un tema de poco interés de los 
profesores e inadecuado a la realidad de las escuelas no debiendo, según los participantes de la investigación, ser 
prioritario en esos programas. Los participantes resaltaron aún, la importancia de la efectividad de los recursos 
para la formación continuada de profesores. Conclúo, portanto, que existe la necesidad de invertir en programas 
de formación continuada, que tienen en cuenta las reales necesidades del aula y que sean planeadas a partir de 
los intereses del público objeto de esos programas: los profesores. 
 
 
Palabras-clave: Políticas Públicas; Transferencias de Recursos; Formación Continuada         de Profesores; 

Parámetros Curriculares Nacionales; Prácticas Educativas. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O real (...) se dispõe para a gente é no meio da travessia.” 
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Ainda hoje, na maioria dos países, embora os 
professores ocupem a posição mais importante entre 
os agentes escolares, embora o papel deles seja tão 
importante quanto o da comunidade científica, no 
que se refere ao aspecto sócio-cultural, eles se 
encontram, com muita freqüência, em último lugar 
na longa seqüência dos mecanismos de decisão e 
das estruturas de poder que regem a vida escolar. 
Em suma, seu poder, não somente na vida dos 
estabelecimentos escolares, mas na organização e 
no desenvolvimento de seu próprio trabalho, é 
realmente muito reduzido.  

 

(TARDIF, 2002, p. 243) 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 
As mudanças da sociedade, decorrentes da internacionalização da economia, da globalização da 

comunicação e da informação, do desenvolvimento científico e tecnológico, e do desaparecimento das barreiras 

entre as nações, refletiram significativamente no Brasil, provocando necessidades de reformas também no setor 

educacional. Essas reformas efetivadas ou planejadas, mais precisamente a partir de 1995, pautaram-se pela 

ênfase na formação de professores.  

Assim, o tema da qualidade tem sido exaustivamente contemplado nos mais recentes estudos no campo 

da educação. Essa preocupação está presente também nos discursos das políticas educacionais brasileiras, 

quando afirmam que o sucesso da educação escolar está não só nas condições físicas e materiais oferecidas aos 

alunos, mas, principalmente, na qualidade da formação dos educadores.  

A necessidade de qualificar cada vez mais a educação escolar, e a consideração de que o investimento 

na formação de professores é um dos fatores essenciais para garantir essa qualidade têm levado o Ministério da 

Educação-MEC a propor ações e políticas que sirvam de referências aos sistemas de ensino, que estimulem 

discussões e efetivem a sistematização de propostas, possibilitando mudanças significativas no meio 

educacional. 

Para o ensino fundamental, as atuais propostas dessas políticas, adotadas (2001-2003) pela Secretaria de 

Ensino Fundamental-SEF/MEC, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, 

vêm dar prioridade à aplicação de recursos para a formação continuada de docentes com vistas a efetivar a 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Como Técnica em Assuntos Educacionais do quadro do MEC, exerci durante dois anos a função de 

Coordenadora na Coordenação de Orientação e Análises de Projetos Educacionais - COAPE, cujas competências 

eram orientar e analisar projetos educacionais encaminhados ao FNDE, autarquia responsável pela captação de 

recursos financeiros a serem destinados ao Ensino Fundamental e, conseqüentemente, pela análise e aprovação 

de projetos e programas destinados à formação de educadores. Durante esse período, tive a oportunidade de 

acompanhar o planejamento e o resultado de algumas ações desenvolvidas pelos responsáveis pela elaboração de 

políticas públicas direcionadas à Educação no Brasil. Todas essas políticas trazem como bandeira, para os 

processos de mudança, o tema da qualidade na educação e a ênfase na formação de professores com vistas à 

obtenção dessa qualidade.  

Nesse contexto, pude observar diversas ações políticas, reforçadas por um discurso que evidencia a 

concepção conteudista e pragmatista da formação de professores, sem atentar para o contexto em que ocorre essa 

formação e quem são os seus atores. Constatei, então, que os caminhos da Formação Continuada de Professores 
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proposta pelo MEC/FNDE não levam em conta os próprios professores envolvidos nessa formação, nem, 

tampouco, os embates e debates dos grupos que analisam os processos e os resultados dessas ações.  

Isso ficou claro, até para a Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, quando idealizou o Congresso 

Brasileiro de Qualidade da Educação, em 2001, com enfoque na formação de professores, definindo como lema 

do evento a afirmação: “É na sala de aula que se muda um país”. 

Ao participar desse evento, ainda como coordenadora da COAPE, no FNDE, pude constatar que, nos 

discursos proferidos pelos dirigentes, gestores e políticos, os professores vêm sendo apontados como os 

principais responsáveis pela formação do cidadão. Tal afirmativa não encontra ressonância no discurso dos 

professores, que afirmam não dispor de uma formação adequada para esse fim, embora reconheçam seu 

relevante papel como agente dessa (trans) formação.  

A formação de professores tratada nesse congresso enfatizou as políticas públicas voltadas para a 

melhoria da qualidade do ensino, ancorando-se nos programas de desenvolvimento profissional continuado: 

“Parâmetros em Ação” e “Formação de Professores Alfabetizadores-PROFA”, já instituídos pelo MEC.  

Nesse momento, chamou-me a atenção a distância existente entre as ações desencadeadas para a 

concretização da formação de professores e os discursos que evidenciam a importância do professor e dessa 

formação para a qualidade da educação, bem como a responsabilidade de mudar um país, atribuída ao professor. 

A participação nesse evento despertou-me o interesse sobre o tema e percebi a necessidade de 

aprofundar meus conhecimentos relativos a essas ações e programas no âmbito de sua aplicação, consciente de 

que a formação política dos profissionais da educação, e dos cidadãos em geral, pouco incentiva a busca pelo 

conhecimento, a análise e a pesquisa das políticas educacionais. Há que se considerar também que os 

profissionais da educação raramente participam da elaboração das políticas relacionadas ao seu campo de 

atuação, limitando-se tão somente a conhecer seus resultados ou a colocá-los em prática, sugerindo-me que esses 

profissionais são considerados prioritariamente como instrumentos utilizados para a concretização dessas 

políticas.  

Julguei então, que, conhecendo a realidade da educação pública brasileira, os resultados e avaliações do 

que analisamos nos projetos de solicitação de recursos financeiros, as verdadeiras necessidades da escola pública 

e de seus beneficiários diretos, como são enfocadas as diretrizes propostas nas políticas educacionais, bem como 

os fundamentos teóricos e práticos da educação, poderia adquirir um embasamento para subsidiar de uma forma 

mais concreta a elaboração dos programas educacionais propostos pelo FNDE. Ressalto, porém, que este 

trabalho não tem a intenção e nem a pretensão de apontar metas ou elaborar instruções ou guias de ações para o 

planejamento de Programas de Formação Continuada de Professores ou de qualquer outra ação pública 

desenvolvida pelo MEC/FNDE. 

Todavia, a intenção é que os dados obtidos, após o desenvolvimento desta pesquisa, sirvam de 

referências para a implementação de novas ações por parte do MEC/FNDE e permitam a elaboração, o 

acompanhamento e o financiamento de programas e projetos educativos visando a educação continuada de 

professores.  

O futuro da educação não se apresenta como uma realidade já definida e aceita, portanto, necessita de 

orientações e planejamentos para se apoiar, pautados no que é real, ou seja, num passado que reflete o presente e, 

conseqüentemente, refletirá o futuro que será construído. Acredito e espero que os resultados desta pesquisa 

possam vir a ser pontos de partida para o planejamento de futuras ações.  
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É vislumbrando um melhor entendimento do que seja a melhoria da qualidade da educação que 

apresento, neste trabalho, elementos que apontam dados reais da situação atual para cooperar no 

aperfeiçoamento de ações educativas existentes, com vistas a construir novas propostas compatíveis com os 

objetivos do MEC, que alcance caminhos mais amplos no sentido de deslocar-se da perspectiva de uma educação 

orientada por Parâmetros Curriculares Nacionais, em uma sociedade globalizada, porém, marcada por desníveis 

sociais e culturais.  

Gadotti, em prefácio a Coraggio (1996, p. 15), afirma que: “A educação é uma totalidade e não dá para 

priorizar apenas uma parte”, e, nessa esteira, acrescento que uma pesquisa em educação, para atingir seus 

objetivos, deve percorrer todas as ações que a permeiam. Assim, como membro da equipe de profissionais do 

quadro do MEC e, conhecendo a real situação da formação docente, instituída pelo Programa de Formação 

Continuada de Professores proposto pelo MEC/FNDE, espero, com o resultado desta pesquisa, poder contribuir 

de forma mais efetiva apresentando elementos que possam ser utilizados para a formulação das diretrizes que 

norteiam esse Programa. 

A constatação da necessidade de se investir em formação de professores já foi feita por diversos autores, 

principalmente pela equipe de consultores do MEC, envolvida com a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e com os Referenciais para a Formação de Professores e por outros consultores em Educação, que, 

além de propor ações de Formação Continuada de Professores como prioridades, vêm investindo em 

levantamentos quantitativos dessas ações com o intuito de mostrar a relação professores “capacitados1” versus 

alunos beneficiados. No entanto, acredito que para analisar o Programa de Formação Continuada de Professores 

proposto pelo MEC, sem perder a coerência com os objetivos desse programa, é necessário compreender sua 

“essência” de forma a subsidiar a construção de elementos teórico-metodológicos que garantam a solidez dessa 

análise. 

Nesta pesquisa priorizo os aspectos qualitativos que vão dar conta da questão geradora e dar significado 

aos objetivos propostos, pois seu foco não está na quantificação das ações propostas pelo MEC/FNDE para 

promover a formação de professores, e sim nas condições que são desenvolvidas e em seus resultados, tomando 

como referência os discursos das políticas pautados no princípio da qualidade e não da quantidade. Todavia, 

considero, também, os dados quantitativos, uma vez que o Programa de Formação de Professores proposto pelo 

MEC/FNDE envolve transferências de recursos, e a relação custo/benefício é um fator que interfere no 

planejamento desse programa.  

A orientação metodológica deste trabalho se pautará, então, na abordagem fenomenológica, que se 

ocupa do acompanhamento dos fatos ou fenômenos tal como ocorrem, sem a preocupação de classificá-los, a 

priori, num rígido esquema conceitual. Assim, foi priorizada a escolha de um método que enfatize a obtenção de 

dados descritivos de caráter qualitativo, de modo a possibilitar as análises centradas na descrição do observado e 

verbalizado e na interpretação desses dados, associando-os ao conteúdo teórico que dá suporte a essa pesquisa.  

Para a consolidação deste trabalho foram utilizadas, nesse propósito, entrevistas com a equipe da 

SEF/MEC, responsável pela elaboração das diretrizes para o Programa de Formação, a aplicação de 

questionários e entrevistas individuais com professores de escolas públicas dos municípios de Orlândia e de 

Igarapava/SP, assistidas de forma supletiva com recursos transferidos voluntariamente pelo FNDE, e questões 

dirigidas aos responsáveis pela implementação dos cursos de Formação Continuada de Professores nesses dois 
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municípios.  

Consoante com as diretrizes do MEC/FNDE que norteiam o Programa de Formação Continuada para o 

ensino fundamental, foram verificadas as condições de implementação de projetos, voltados para a Formação 

Continuada de Professores, e o resultado das ações que visam garantir a continuidade do processo de 

desenvolvimento profissional do professor e potencializem sua atuação como membro da equipe educacional, 

dentro do que é proposto pelo MEC.  

Para fins deste trabalho, tomo a Formação Continuada de Professores dos municípios citados como 

elemento centralizador da pesquisa. Tal escolha justifica-se pelo fato desses municípios estarem 

operacionalizando os PCN, considerando que esse foi um dos critérios estabelecidos pelo MEC/FNDE para 

definir os beneficiários desse Programa de Formação Continuada de Professores, no exercício de 2001. Um outro 

critério deliberava que a assistência financeira seria destinada à formação de professores em efetivo exercício 

para que esses professores pudessem, orientados por esses parâmetros, atender às demandas de uma sociedade 

com diversidades culturais, regionais e políticas.  

Parto, então, da seguinte questão: o Programa de Formação Continuada, assistido pelo FNDE/MEC, tem 

oferecido subsídios para a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais aos professores das escolas 

beneficiárias no Município Pólo2 de Orlândia e no Município de Igarapava SP, contribuindo de fato para 

mudanças nas práticas pedagógicas e para melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem?  

O objetivo central da pesquisa foi averiguar, nos caminhos percorridos, se o Programa de Formação 

Continuada de professores, oferecido pelo FNDE/MEC, fornece subsídios para a implementação dos PCN e se 

contribui para as mudanças nas práticas pedagógicas em sala de aula.  

Nesta pesquisa, percorro os itinerários da Formação Continuada de Professores no âmbito do 

FNDE/MEC, em etapas inversas ao processo das políticas educacionais: parto da realidade da Formação 

Continuada, recebida pelos professores dos municípios pesquisados, e confronto essa realidade com as políticas 

do MEC que traçam os caminhos da Formação Continuada para os professores, em todo Brasil. 

Os professores das escolas pesquisadas foram visitados nas escolas em que trabalham, ocasião em que 

foram observados e coletados os dados relacionados com o objetivo desta pesquisa.  

Simultaneamente, foram realizadas leituras sobre o assunto, “verificando o estado da arte”. De posse 

dos dados, bibliográficos e documental, e, realizada a análise e seleção do corpus, foi feita a concatenação dos 

registros levantados. 

Com base nos dados colhidos entre os professores participantes da pesquisa, procurei reunir os 

elementos apontados por eles como importantes para o êxito de cursos de formação continuada de professores, 

considerando a realidade da sala de aula e os elementos constantes nos parâmetros adotados pelas políticas 

ministeriais.  

Finalmente, após reunir os dados coletados, apresento um relatório que espero ser útil para a validação 

do referido Programa adotado pelo MEC, ou como referência para a elaboração de um plano estratégico que 

                                                                                                                                                         
1 Termo utilizado nos relatórios do FNDE. 
2 O conceito de Pólo utilizado neste texto é o definido pelo Glossário do Manual de Orientações para Assistência 
Financeira a Projetos Educacionais (2001, p. 89) como sendo o “Município que representa um conjunto de municípios, 
responsável pelo encaminhamento, ao FNDE, de documentos exigidos para sua habilitação legal e de projeto 
educacional específico, que contemple as necessidades de todo o grupo.” 
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promova ações de Formação Continuada de Professores, com vistas a uma melhor qualidade do ensino-

aprendizagem, objetivo apresentado nos discursos das políticas educacionais. 

Quando focalizo meu olhar na sala de aula e nela dimensiono a importância tanto para a formação, 

quanto para a atuação dos professores, estou pensando em uma sociedade, pois entendo, como Ribeiro (2000, p. 

112), que “tanto a sociedade para a qual se pesquisa, quanto a universidade, na qual se desenvolve a pesquisa, 

são formadas por seres humanos, que não são números estatísticos simplesmente, mas seres que se interagem e 

se modificam a despeito de um quociente frio.”  

Nesse sentido, é possível compreender o lema do Congresso Brasileiro de Qualidade da Educação, cuja 

temática despertou meu interesse por essa pesquisa, pois subentende que as pessoas que encontram na sala de 

aula um espaço para uma formação de qualidade têm uma melhor condição de contribuir para a transformação de 

um país. 

Paro (2001, p. 29-30) afirma que há um descompasso entre a prática escolar e os conteúdos de estudos 

acadêmicos que tratam sobre políticas educacionais sugerindo que “talvez falte aos conteúdos dos estudos 

acadêmicos sobre política educacional um apelo mais sugestivo ao envolvimento dos que fazem a educação no 

“chão da escola”. 

Na organização do texto, dedico um capítulo à apresentação da parceria MEC/FNDE para a 

sedimentação das políticas públicas educacionais, visando mostrar a origem do processo que desencadeia a 

formação continuada de professores, oferecida pelo FNDE, com destaque para a política de implementação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

No capítulo II, coloco em relevo os caminhos da formação continuada proposta pelo MEC em parceria 

com o FNDE, evidenciando as políticas para formação de professores no Brasil, com a intenção de apresentar os 

pilares que sustentam os programas de formação continuada de professores e os critérios definidos para 

assistência financeira a esses programas no âmbito dessa Autarquia, apresentando os conceitos de Formação 

Continuada de Professores propostos por vários autores, estudiosos do assunto, e as discussões acerca das 

políticas que definem esse tema, bem como os entraves encontrados nos itinerários da formação de professores 

proposta pelo MEC/FNDE. 

Em um terceiro capítulo, procuro delinear os caminhos da pesquisa, apresentando o contexto em que foi 

realizada, o perfil dos participantes, a escolha metodológica, e os dados coletados, bem como as transcrições de 

trechos das entrevistas e das falas anotadas durante a oficinas e minhas considerações sobre esses dados, 

ancoradas em uma fundamentação teórica já anunciada nos capítulos anteriores. 

Finalmente, apresento um capítulo que se propõe a tecer algumas considerações acerca dos resultados 

obtidos, e dos questionamentos suscitados, considerando, contudo, a provisoriedade dos caminhos construídos 

pelas políticas de formação de professores no âmbito do MEC/FNDE. 

 

 

 



    

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 
 

 

Quando afirmo que a educação é sempre um ato político, 
quero com isso frisar que a educação cumpre sempre uma 
função política. Mas é preciso não identificar essa função 
política com outra função que a educação cumpre que é a 
função técnica. Essas funções não se identificam, elas se 
distinguem. Mas, embora distinguíveis, são inseparáveis, 
ou seja, ou seja: a função técnica é sempre subsumida por 
uma função política. 

                                                                                                       (SAVIANI, 1985, p. 194) 

 

 

 

 

 

 



    

 

SEDIMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO BRASIL 

1.1 Políticas do MEC/FNDE 

Muito se tem falado em políticas públicas que respaldam todos os setores governamentais, embora 

muitos autores reconheçam que não há um consenso sobre o conceito de política pública e que esse não é de fácil 

definição. Neste capítulo, apresento um conceito mais abrangente de políticas públicas, porém, apropriado ao 

contexto em que pretendo aplicá-lo que é o das políticas públicas educacionais. Pretendo desenvolver o assunto 

não com vistas a apresentar, refutar ou corroborar os conceitos de políticas educacionais, mas sim, de situar as 

determinações e estratégias de atuação dos Órgãos representativos governamentais, no contexto educacional, 

destacando as atuações feitas pelo MEC em parceria com o FNDE na implantação e implementação de políticas 

públicas voltadas para o Ensino Fundamental. 

Sem a pretensão de excluir outros conceitos ou mesmo de generalizar o conceito empregado, utilizarei, 

como referência, o conceito de política pública, apresentado por Saravia (1991), citado por Alves (1998, p. 7): 

Trata-se de um sistema de decisões estimuladas por uma autoridade, que se 
traduzem em ações ou omissões preventivas ou corretivas destinadas a 
modificar ou manter a realidade de um ou de vários setores da vida social, 
através da determinação de fins últimos, objetivos e estratégias de atuação. 

Na área educacional, muitas decisões vêm sendo tomadas ao longo dos anos, sendo que, muitas delas, 

têm se configurado mais como tentativas de corrigir as distorções causadas por medidas adotadas anteriormente, 

do que como medidas preventivas. Muitas dessas medidas são transitórias e se alteram a cada mudança de 

governo, outras são fortemente amparadas por legislações que definem as bases para a sedimentação das 

políticas públicas.  

De acordo com Paro e Dourado (2001, p. 7): 

As políticas educacionais são expressões, elas mesmas dos embates travados 
no âmbito do reordenamento das relações sociais - e, conseqüentemente, do 
Estado- e dos desdobramentos assumidos pelo Estado sob a égide da 
globalização. 
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Esses autores entendem que a análise das políticas educacionais exige uma compreensão mais ampla 

das políticas sociais, dos desafios expressos no processo de globalização, mundialização, revolução técnico 

científica e do projeto neoliberal a que está submetido o Estado que, sob as determinações dos países capitalistas, 

promove uma restruturação produtiva, uma privatização acelerada, o enxugamento do estado e das políticas 

fiscais e monetárias que reafirmam a crise estrutural do capital, influenciando assim diretamente no papel social 

da educação e da escola e no direcionamento e planejamento das políticas educacionais. 

A Constituição Federal (CF) de 1988, e posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

de 1996, atribuíram a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a responsabilidade de definir e 

administrar o sistema educacional brasileiro, em regime de mútua cooperação entre essas instâncias. 

Pela Constituição Federal - Art. 211: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. 

§ 1º A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicos federais e exercerá em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 
ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados , o Distrito 
Federal e os Municípios. 

A União divide a aplicação de seus recursos na manutenção do sistema federal, na execução de 

programas próprios e em transferências para os sistemas estaduais e municipais. 

O dever do Estado com a educação escolar pública é efetivado por políticas educacionais que devem se 

pautar nos princípios e fins da Educação Nacional estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB). 

Visando assegurar o cumprimento desses ditames legais, o Ministério da Educação/MEC foi instituído 

como órgão competente no âmbito da União para coordenar a política nacional de educação e articular os 

diferentes níveis de sistemas de ensino, fixando normas e exercendo uma função redistributiva e supletiva dos 

recursos financeiros destinados à manutenção e expansão dos sistemas de ensino público. Para Melchior (1997, 

p. 8-9) os termos função supletiva e redistributiva empregados na legislação são “dois termos 

genéricos, que no fundo diluem a responsabilidade da União com os graus de Ensino”. E com 

relação a isso se expressa: 

A União fica sem responsabilidade definida em relação aos graus de ensino. 
O argumento de que a educação é de responsabilidade dos Estados e 
Municípios que devem organizar os seus sistemas de ensino é que nos trouxe 
a essa espantosa miséria que é o ensino no país. Há sempre um 
distanciamento da União em relação à educação. Em nome de uma suposta 
ação supletiva ela se mantém distante. 

Com a Constituição Federal (1988), houve um aumento das competências concorrentes entre União, 

Estados e Municípios, ampliando-se para os dois últimos novas competências e deixando várias outras 

competências sem definir ao certo de quem seria a responsabilidade. 

No período de 1980 a 1992, devido à freqüente substituição de ministros, no MEC e à instabilidade e 

descontinuidade das ações desenvolvidas em cada gestão, muitos estados e municípios tiveram que formular e 

implantar suas próprias políticas educacionais. 
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A partir de 1992, o MEC reassume efetivamente o papel de coordenador da política nacional de 

educação, quando tomou para si a responsabilidade da formulação do Plano Decenal de Educação para Todos 

(1993-2002), preconizado desde o Manifesto dos Pioneiros (1932), e inspirado na Declaração Mundial de 

Educação para Todos, aprovada em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Na Conferência Nacional de Nova Delhi, 

em 1993, o então Ministro da Educação, Murílio Hingel teve a oportunidade de discutir e avaliar os 

compromissos de universalizar a educação básica assumidos anteriormente, por ex- representantes do governo 

brasileiro, na Conferência Mundial de Jomtien, juntamente com outros oito países (China, Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Indonésia, Nigéria, Egito e México), os mais populosos e em desenvolvimento, e também com 

problemas e desafios a serem enfrentados na educação básica. Compromissos que, conforme lembra Gadotti 

(2000, p. 27), foram deixados de lado devido às mudanças na estrutura ministerial decorrentes da transição do 

governo federal.  

Seguindo as orientações da Declaração de Jomtien, que recomendava aos países participantes a 

elaboração de um plano de ação para suprir as necessidades básicas da aprendizagem, o referido ministro 

encomendou o Plano Decenal a um Grupo Executivo constituído, segundo Cunha (1993, p. 26), por integrantes 

do MEC, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação-CONSED, da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação-UNDIME e por entidades governamentais e não-governamentais que formavam um 

Comitê Consultivo. 

Essa participação de vários segmentos da sociedade na elaboração de um Plano que se propõe a firmar 

compromissos norteadores para recuperação da escola pública é um sinal positivo e, um exemplo que deveria ser 

seguido por todos os governantes ao planejarem políticas públicas que visem à melhoria real da educação, ou de 

quaisquer outras áreas da sociedade, e não apenas melhoria utilizada como slogans. É importante ampliar o 

processo de discussão dos problemas da educação para todos os seus usuários, a sociedade como um todo. É essa 

sociedade que sustenta o processo educativo e que faz suas demandas, principalmente pela melhoria desse 

processo. Se considerarmos que os preceitos constitucionais atribuem ao Estado, à família e à sociedade a 

responsabilidade pela educação, torna-se inaceitável que apenas instâncias burocráticas superiores definam 

metas e critérios para se alcançar os objetivos que são de interesses e de responsabilidade comuns a toda a 

sociedade. 

Para Amaral Sobrinho (1993, p. 81): 

a elaboração do Plano de forma conjunta pelo setor público (União, estados e 
municípios) e as instituições da sociedade civil fortalece a responsabilidade 
coletiva pela educação das crianças e jovens e sua inserção crítica e 
produtiva na sociedade. 

Entendo que, se as instituições da sociedade civil participam da elaboração de qualquer plano instituído 

pelo governo, elas têm como manifestar os seus interesses e também apresentar dados concretos das dificuldades 

vivenciadas em decorrência das políticas públicas que geralmente lhes são impostas sem considerar suas 

demandas. Por outro lado, a parceria da sociedade implica o seu reconhecimento de fazer parte dos problemas e 

o compromisso de lutar para solucioná-los. Nesse sentido, não só o governo, mas toda a sociedade, cada um com 

seu papel, são co-responsáveis no processo de mudanças das políticas educacionais, com vistas ao que propõe a 

Constituição Federal, quer seja no direito de educação para todos, quer seja na garantia de padrão de qualidade. 

Debater propostas educacionais com a sociedade civil, incluindo nessa discussão a própria escola, é 
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permitir que os instrumentos de mudanças busquem respaldos nas situações e nos locais onde devem acontecer 

as mudanças. É possibilitar que os principais interessados nas mudanças digam o que pode ser feito para 

melhorar a escola, considerando-a como uma das principais instituições responsáveis por oferecer educação no 

Brasil. 

Ao comentar a data de elaboração desse Plano, ao final de um governo, e as possibilidades da 

elaboração de um novo diagnóstico e definição de novas prioridades, comuns em períodos de mudanças, Amaral 

Sobrinho (1993, p. 83) afirma que o Plano “não é um documento para e de um governo” e sobre isso assim se 

expressa: 

Ao ser elaborado com a participação dos estados, dos municípios e da 
sociedade civil organizada o Plano Decenal sinaliza para a sociedade que ele 
não é propriedade do Ministério da Educação e do Desporto [3]. Qualquer 
modificação em seus objetivos e metas deve passar pelo crivo de todos 
aqueles que participaram de sua elaboração. Sinaliza também que os 
objetivos, metas e estratégias não precisam mudar apenas porque mudaram 
os governantes. Os parceiros em sua elaboração - municípios e organizações 
da sociedade civil - continuarão em seus postos, com seus programas e 
enfrentando as mesmas realidades, independentemente dos novos 
governantes. 

Os compromissos de garantir as necessidades básicas de educação, assumidos pelo governo brasileiro, 

tornaram se visíveis com a elaboração desse Plano Decenal de Educação, cujo objetivo foi o de assegurar que, no 

máximo até 2003, a educação básica fosse universalizada com qualidade, contribuindo assim para a formação do 

cidadão e para o desenvolvimento do país.  

Mesmo sendo elaborado em período de transição de governo, entendo que houve, por parte dos atores 

envolvidos na sua elaboração, a preocupação em construir uma proposta de mais longo alcance e dentro de 

prazos passíveis de serem concretizados, dada a amplitude dos problemas educacionais enfrentados pelo Brasil e 

a necessidade de dar um primeiro passo para a reformulação de políticas que priorizassem a educação básica 

como fator indispensável para a redução das desigualdades sociais. 

O Plano foi então elaborado com a intenção de atender às demandas apenas da educação básica, 

conforme a Introdução do documento Brasil/MEC (1994, p. 11), que apresenta o Plano Decenal: 

O Plano Decenal de Educação Para Todos não se confunde com o Plano 
Nacional de Educação previsto na Constituição e que incluirá todos os níveis 
e modalidades de ensino. Tampouco se caracteriza como um Plano ao estilo 
tradicional, em respeito mesmo à organização federativa do país. 
Delimitando-se no campo da educação básica para todos, que é a prioridade 
mais importante neste momento, o Plano responde ao dispositivo 
constitucional que determina ‘eliminar o analfabetismo e universalizar o 
ensino fundamental’ nos próximos dez anos. 

Esse Plano foi consolidado a partir de planos decenais municipais e estaduais, que consideraram em 

suas elaborações os pontos críticos e os obstáculos a serem enfrentados. Em muitos Estados e Municípios as 

ações propostas foram deixadas de lado, ao longo dos anos, embora o Plano sempre seja mencionado, nos 

discursos oficiais, como referência para solucionar os problemas educacionais dentro de cada esfera 

                                                 

 
3 Nomenclatura do MEC na data em que foi elaborado o Plano Decenal de Educação (1993) 
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administrativa.  

A análise de diversos documentos oficiais mostra a importância desse Plano e das metas propostas por 

ele para eliminar o analfabetismo e universalizar a educação básica. Entretanto, a escola, que é o principal local 

onde se processa a educação, aparece nesses discursos apenas como responsável pela execução das metas 

divulgadas pelos interessados para a solução para os problemas detectados. Ao mesmo tempo em que divulgam 

essas metas, os governos municipais, estaduais, e federal não criam os mecanismos adequados para a utilização 

dos instrumentos por eles divulgados, entendendo, nesse caso específico, o Plano Decenal como um instrumento 

para concretização dos objetivos estabelecidos e declarados como compromissos para a solução dos problemas 

educacionais, no prazo de dez anos.  

A escola fica sem amparo legal para propor mudanças internas e, ao mesmo tempo, é responsabilizada 

por não conseguir atingir as metas propostas pelas mudanças externas. O Plano Decenal contou com a 

participação de diversos segmentos da sociedade, incluindo a escola, e, por essa razão, tem seus méritos, como 

também poder de convencimento em qualquer discurso oficial. No entanto, não basta que a sociedade participe 

da elaboração de um Plano. É preciso criar estratégias e disponibilizar recursos para que um Plano seja 

implementado e consolidado e suas metas atingidas. 

Nesse sentido, é importante que o MEC, como representante do governo federal, e imbuído da 

responsabilidade pela elaboração do Plano Decenal de Educação, incentive as ações educativas que visem ao 

cumprimento das metas previstas e não apenas delegue a responsabilidades dessas ações aos Estados e 

Municípios.  

Entendo, ainda, que esse incentivo deve relacionar-se aos objetivos e fins da educação e não apenas ao 

objetivo de um governo com vistas a resolver um problema educacional em médio, ou em curto prazo.  

O imediatismo de certas ações educacionais, que até então desconsiderava o histórico social e 

educacional do país, conflitava-se com os demais problemas decorrentes das mudanças econômicas e sociais 

contribuindo para perpetuar o caos em que se encontra a Educação Brasileira e para manter a condição do Brasil 

de país subdesenvolvido, mesmo tendo enorme extensão territorial e inestimáveis riquezas naturais. 

A necessidade da atuação de um Órgão Central, com o objetivo de não centralizar as ações, mas de 

coordenar as políticas de educação, é reforçada a partir da constatação de que esse Plano, ao cair no 

esquecimento, na maioria dos Estados e Municípios, contribuiu para a permanência do elevado índice de 

analfabetismo no país. E, as tentativas por parte de poucos Estados e Municípios de colocá-lo em prática 

evidenciaram apenas o princípio da universalização, ao expandir a oferta de vagas, todavia, sem preocupação 

com o critério de qualidade.  

A partir de 1995, início da gestão do ministro Paulo Renato Souza, o papel de coordenador da política 

nacional é acentuado e o MEC passa a desenvolver iniciativas de natureza política e normativa, em 

conformidade com a ideologia neoliberal adotada pelo atual governo federal.  

Foram criados, nesse período, instrumentos que realizaram o cumprimento de metas estabelecidas no 

Plano Decenal de Educação para Todos. Como exemplo desses instrumentos, temos as aprovações da Emenda 

Constitucional nº 14, que definiu a responsabilidade da União, Estado e Municípios com a educação e instituiu o 

FUNDEF, e a aprovação da LDB, de 1996, que reafirmou o papel do MEC como formulador e coordenador das 

políticas nacionais de educação, dentro de um contexto de descentralização das ações e colaboração com as 

Secretarias Estaduais e Municipais na promoção e desenvolvimento da educação básica, prevista na Constituição 
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Federal de 1988. 

O papel de coordenador das políticas educacionais assumidos pelo MEC foi amparado por dispositivos 

legais e também por critérios estabelecidos por Organismos Internacionais, conforme explicita Weber (2003, p. 

16): 

Diferentemente do período anterior, a coordenação da política educacional, 
por parte do MEC, tem se inspirado em experiências de reformas 
educacionais realizadas em diversos países, e em recomendações de 
organismos anteriormente assinados. 

Tal afirmativa é corroborada por Dourado et. al., ao enfatizarem o papel de interlocutor da política 

macroeconômica exercido pelo Banco Mundial-BM e também pelo Fundo Monetário Internacional-FMI. 

Apoiando-se em Leher (2001, p. 162) Dourado et. al.  (2002, p. 65) afirmam que: 

a redefinição da função do Estado no Brasil, por meio da adoção das 
diretrizes do Banco Mundial efetiva-se na medida em que os empréstimos 
estão condicionados à adoção pelo país tomador das diretrizes dos 
organismos, Sendo o MEC o equivalente a uma subseção do banco a 
convergência é completa. 

Com relação a sua função redistributiva e supletiva dos recursos financeiros, o MEC conta, desde 1968, 

com a parceria do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/FNDE, autarquia vinculada a esse 

Ministério e criada, a princípio, com a finalidade de captar recursos financeiros e canalizá-los para o 

financiamento de projetos de ensino e de pesquisa, inclusive alimentação escolar e bolsas de estudos; 

abrangendo os níveis de ensino, primário, médio, superior e financiando programas nas esferas administrativas, 

estadual, municipal, Distrito Federal e também para estabelecimentos particulares de ensino. 

Com o passar dos anos, a estrutura regimental do FNDE foi sofrendo alterações. Algumas bastante 

significativas, principalmente as que se referem à área de atuação da autarquia nos níveis de ensino da educação, 

às fontes de recursos e à abrangência da implementação de programas e projetos por ela executados.  

Azevedo (2002, p. 60) informa que a própria autarquia foi “reformulada para se adequar às mudanças 

no aparelho de Estado e às conseqüentes diretrizes da política nacional de educação”. 

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foram criados e/ou reformulados programas 

federais para dar conta das ações supletivas e redistributivas da União, e destinados a prestar assistência 

financeira aos demais entes da federação para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino. O FNDE passou a 

gerenciar esses programas, tornando-se o principal gestor dos recursos financeiros federais relacionados com o 

ensino fundamental público. 

Com as mudanças introduzidas pelo Decreto nº 2829, de 29/10/98, que estabeleceu as normas para a 

elaboração e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União, firmou-se uma nova concepção de 

planejamento no setor público, buscando uma interação entre Planejamento e Orçamento. Dessa nova concepção 

surgiu um novo conceito de Programa que passou a ser um elo entre a estrutura do Plano Plurianual e o 

Orçamento. Pelo planejamento, estabelecem-se os objetivos e metas a serem alcançados para enfrentar os 

problemas identificados, e pelos Programas, estabelecem–se as ações definidas como estratégias para alcançar as 

metas e objetivos propostos. Essas ações são traduzidas em projetos e atividades. 

Para efeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União – LDO: 
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Programa é o instrumento de organização da ação governamental visando a 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no plano plurianual; 

Atividade é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação do governo; 

Projeto é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento 
da ação de governo. 

(Art. 3º, cap. II, da Lei 9995, de 25 de julho de 2000.) 

 
O FNDE, segunda maior autarquia do país, depois do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, 

passou então a ser de fundamental importância para o planejamento e desenvolvimento de programas do governo 

federal, principalmente no cumprimento ao estabelecido pelo Art. 208, Caput e Inciso I, da Constituição Federal, 

que diz: “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de Ensino Fundamental 

obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria”. 

A missão institucional do FNDE é captar recursos financeiros e destiná-los ao financiamento do ensino 

e, sobretudo, prestar assistência financeira a programas e projetos direcionados ao Ensino Fundamental público. 

As ações empreendidas pelo FNDE são pautadas nas políticas do Governo Federal em consonância com 

as diretrizes emanadas pelo MEC, de acordo com a missão institucional desse Ministério. 

Alguns programas executados pelo FNDE são interministeriais e se justificam pela universalização e 

elevação da qualidade de ensino, contando, portanto, com outros Ministérios como parceiros na busca de atingir 

esses objetivos. 

Para a execução das ações de sua responsabilidade, o FNDE conta com duas fontes principais de 

recursos que são provenientes do Tesouro Nacional, da arrecadação direta e via Instituto Nacional de Seguridade 

Social–INSS, das contribuições relativas ao Salário Educação e de restituições provenientes da inexecução ou 

execução parcial de convênios firmados com instituições das três esferas do governo e entidades privadas. 

O salário educação é um instrumento tributário, criado no Brasil, em 1964, nos moldes do sistema 

francês, para tentar eliminar o analfabetismo no ensino fundamental (à época, denominado ensino primário). 

A partir da Constituição Federal de 1988, tornou-se uma contribuição social por parte das empresas 

vinculadas à previdência social, que depositam 2,5% (dois e meio por cento) de suas folhas de pagamento em 

conta única do Tesouro Nacional. Essa foi uma forma encontrada pelo governo para incentivar e co-

responsabilizar a iniciativa privada na participação no processo de educação do país, entendido que a melhoria 

da produtividade das empresas está diretamente ligada à melhoria do processo escolar, ou seja, as empresas 

contribuintes são também beneficiárias do processo educativo desenvolvido no país. 
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Nesse sentido, Melchior (1997, p. 39) destaca que “apesar de ser um tributo, recolhido somente pelas 

empresas, quem realmente paga o salário educação é a população que compra produtos e serviços que embutem 

no preço o valor dos tributos”. 

Pelo Decreto nº 2948, de 27/01/99, que dispõe sobre o recolhimento e a redistribuição do salário 

educação, previsto na Constituição Federal e no Art. 15 da Lei nº 9424, de 24/02/96, a quota federal, 

correspondente a um terço do total dos recursos arrecadados será destinada ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação–FNDE, e aplicada por essa Autarquia no financiamento de programas e projetos 

voltados para a universalização do ensino fundamental desenvolvidos pelo MEC/FNDE. 

Do valor arrecadado do Salário-Educação, 2/3 (dois terços) retornam aos estados (quota estadual) em 

montante proporcional à sua arrecadação para serem aplicados exclusivamente no ensino fundamental daquele 

estado. O restante, 1/3 (um terço), chamado de cota federal, fica com o FNDE, para que execute, em nível 

nacional, ações que valorizem a educação pública brasileira. 

No âmbito do FNDE foi criada a modalidade de financiamento Projetos Educacionais para que 

entidades públicas municipais, estaduais e federais e também organizações não-governamentais, que 

desenvolvem ações no Ensino Fundamental, possam receber “assistência financeira” para esse fim.  

Os principais Programas e Projetos financiados pelo FNDE foram institucionalizados com o objetivo de 

garantir não só o acesso, mas também a permanência do aluno na escola pública, por meio do transporte escolar, 

do aprimoramento e das reformas curriculares, da melhoria da qualidade do livro didático e, principalmente, por 

meio da formação e “capacitação” de docentes, dentre outras ações. 

Com o crescimento demográfico e com o aumento da demanda social por educação, houve, na última 

década, uma ampliação do atendimento educacional, com uma acelerada expansão das matrículas nos ensinos, 

fundamental, médio e superior. 

Como conseqüência da LDB, a oferta de ensino fundamental aumentou consideravelmente, devido à 

redistribuição da responsabilidade dessa oferta entre Estados e Municípios, com a colaboração e coordenação da 

União. A política de universalização do atendimento escolar, implantada a partir de 1996 pelo MEC, com a 

promoção de constantes campanhas de matrícula4, elevou para 96,5% (noventa e seis e meio por cento), em 

1998, a taxa de escolarização da população entre 7 e 14 anos, conforme aponta Abreu, (2001, p. 29): 

Além da responsabilidade compartilhada entre Estados e Municípios pelo 
ensino fundamental estabelecida pela legislação educacional vigente o 
crescimento da participação dos Municípios na oferta desse nível de ensino é 
decorrência da implantação do Fundo de Manutenção e Valorização do 
Magistério-FUNDEF, que, ao redistribuir recursos de acordo com a 
matrícula, estimula as administrações municipais a assumirem maiores 
responsabilidades por matrículas no ensino fundamental, e, ainda, da 
necessidade dos Estados de melhor compartilharem a oferta desse nível de 
ensino, com seus Municípios de forma a se tornarem capazes de responder à 
crescente demanda da população por matrículas no ensino.  

A crescente demanda por matrícula ocasionou uma superlotação nas salas de aula, uma vez que a 

estrutura física da rede educacional, na maioria dos municípios, não é adequada para receber um grande 

contingente de alunos. A superlotação das salas de aula, com o objetivo de aumentar o percentual de recursos 

                                                 

 
4 A título de exemplo, pode-se citar a campanha “Toda criança na escola”, veiculada a partir de 1996.   
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adicionais do FUNDEF, criou um outro risco, que foi a racionalização de recursos humanos e físicos, sem gastos 

adicionais com novas instalações e com investimentos em pessoal de apoio e em professores. 

Sobre esse assunto, assim argumenta Davies (1999, p. 13-14): 

Dentre os muitos problemas do FUNDEF, um é o de que embora 
apresentado como um fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental ele não traz dinheiro novo para o sistema educacional como um 
todo, uma vez que é apenas um mecanismo de redistribuição de recursos já 
vinculados à educação antes mesmo da criação do Fundo.  

O que acontece concretamente, explica Davies (1999, p. 13-14), é que, como o critério de redistribuição 

dos recursos do FUNDEF é o número de matrículas no ensino fundamental, alguns governos estaduais e 

municipais ganham dinheiro novo com ele e outros perdem na mesma proporção. A conseqüência disso é que só 

os governos que ganham poderão desenvolver o ensino, mas isso não significa que irão fazê-lo, e nem que o 

dinheiro extra redistribuído pelo FUNDEF será destinado para os devidos fins. 

A implantação do FUNDEF alterou significativamente a forma de distribuição dos recursos 

educacionais induzindo a ampliação da municipalização do ensino, muitas vezes por ganância e interesse de 

muitos prefeitos municipais em receber uma cota maior de recursos e, apesar dos ganhos formais alcançados 

com a criação desse fundo (multiplicação das matrículas), as contradições geradas com a sua adoção 

aumentaram, como exemplificam Pino et al. (2002, p. 8): 

A incorporação de amplos contingentes da população ao ensino formal se dá 
sem a devida preparação das redes de ensino para enfrentar o enorme desafio 
pedagógico de trabalhar com populações historicamente marginalizadas da 
escolarização, recolocando-se o impasse entre aprofundar o processo de 
democratização das oportunidades de escolarização ou retroceder às 
tradicionais práticas excludentes em nome da “qualidade de ensino”.    

Com o aumento significativo no número de matrícula, tornou-se necessário um maior investimento em 

construções, reformas e ampliações de escolas e em compras de equipamentos para salas de aula. Nos exercícios 

de 1997/1998, os recursos do FNDE foram disponibilizados para esses fins, buscando-se com essa política a 

promoção da eqüidade dos sistemas de ensino. 

Entendendo ter enfrentado proporcionalmente esse desafio, o Ministério da Educação passou a analisar 

os níveis de desempenho acadêmico demonstrado pelos alunos brasileiros. Essa análise foi feita por meio de 

avaliações desenvolvidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, instituído em 1990, 

com os objetivos de acompanhar a evolução do rendimento escolar dos alunos, oferecendo dados e indicadores 

que possibilitem a compreensão dos fatores que influenciam em seus desempenhos nas diversas séries e 

disciplinas e de avaliar a qualidade da educação básica oferecida no Brasil. 

E, ainda segundo o Documento SAEB - Novas Perspectivas (2002, p. 9), um terceiro objetivo se 

delineia como: 

A análise do desempenho dos alunos avaliados no âmbito do SAEB fornece 
informações que permitem a adoção de programas e projetos voltados para a 
melhoria da qualidade educacional, uma vez que é função da avaliação de 
sistema fornecer elementos para subsidiar políticas e diretrizes adequadas à 
realidade, nas esferas municipal, estadual e nacional. 

Além dos instrumentos de levantamentos de dados sobre os rendimentos do aluno, características sócio-
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econômicas e culturais, hábitos de estudos, perfil e práticas docentes, perfil dos diretores e característica da 

gestão escolar, nos modelos de avaliação do SAEB/ 1997-99, foram incorporadas as Matrizes de Referências. 

(MEC/INEP, 2002, p. 8). 

As Matrizes de Referências foram elaboradas considerando os conteúdos adotados pelas escolas 

brasileiras, no Ensino Fundamental e Médio, e as análises desses conteúdos feitas por pesquisadores, professores 

e especialistas da área. 

As Matrizes de Referências adotaram, como princípio, a associação de conteúdos às competências 

cognitivas utilizadas no processo de construção do conhecimento. Essas matrizes priorizam, portanto, a 

avaliação dos conteúdos na perspectiva das competências e habilidades neles implícitos, sendo que o conceito de 

competência utilizado em sua elaboração foi o definido por Perrenoud (1993), segundo informa o documento 

(MEC/INEP, 2002, p. 11), que considera competência como: “a capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. 

O aumento da matrícula trouxe, como problemática fundamental, a questão da precariedade da 

qualidade do ensino ministrado e da impropriedade das políticas educativas implantadas para combater as 

desigualdades, conforme explicita Azevedo (2002, p. 54), apoiada no Informe dos Resultados Comparativos do 

SAEB 1995, 1997 e 1999: 

Os resultados do próprio Sistema Nacional de Avaliação da educação Básica 
(SAEB) vem indicando a manutenção dessas desigualdades. O rendimento e 
o desempenho dos alunos demonstram que, em média, eles não chegam a 
dominar 50% das competências e habilidades esperadas. 

Os resultados, divulgados pelo MEC/INEP 2000, mostraram que o nível de desempenho acadêmico dos 

alunos foi inferior no exercício de 1999 se comparado com o exercício de 1997. Esse resultado mobilizou os 

dirigentes e responsáveis pela elaboração de políticas públicas direcionadas à educação que ainda procuram 

explicações para justificá-los. Segundo Abreu, (2001, p. 34):  

É possível levantar como hipótese explicativa que os resultados do SAEB 
estão refletindo as condições de um sistema educacional em transição, no 
qual a ampliação do atendimento e a melhoria dos indicadores do fluxo 
escolar e da taxa de distorção série/idade ainda não resultaram em melhoria 
dos níveis de desempenho acadêmico dos alunos. 

Algumas propostas educacionais implantadas e consideradas inovadoras possibilitaram a existência de 

diversas formas de organização escolar como as séries e ciclos, e diferentes propostas curriculares e pedagógicas, 

como classes comuns e programas de aceleração de aprendizagem, o que transformou o sistema educacional 

brasileiro em um sistema complexo e diversificado. Abreu (2001, p. 35) considera que “a substituição de séries 

por ciclos e o abandono da cultura da repetência podem estar entre as causas da queda do rendimento escolar dos 

alunos brasileiros, registrado pelo SAEB”. Essa consultora afirma ainda que “a eliminação da reprovação não 

pode implicar eliminação da avaliação que, ao contrário, precisa ser melhor, mais freqüente e associada a 

procedimentos de recuperação e reforço da aprendizagem”. 

Os resultados do SAEB, divulgados pelo MEC/INEP 2000, apontaram diversos fatores que estão 

associados ao rendimento escolar, principalmente os relacionados às questões pedagógicas: “em todas as séries e 

disciplinas, o desempenho diminui sensivelmente à medida que aumenta o número de anos de atraso do aluno 

em relação à idade adequada para a série que está cursando, e à medida que diminui o nível de escolaridade do 
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país”. 

Diante dessas conclusões, observou-se a necessidade de reformulações das políticas educacionais com 

vistas não só à expansão da rede pública de ensino e à garantia da eqüidade na educação, mas, principalmente, da 

formulação de novas políticas que possam contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade do ensino e 

da eficácia das escolas públicas de cada município do Brasil. 

O MEC, em parceria com o FNDE, passou então a formulação dessas políticas por meio de programas e 

projetos desenvolvidos pela Secretaria de Ensino Fundamental-SEF, pela Secretaria de Educação à Distância-

SEED e pela Secretaria de Educação Especial- SEESP. 

Segundo o Regimento do MEC5, a SEF tem, dentre outras, as seguintes 
competências: 

I planejar, orientar e coordenar, em âmbito nacional, o processo de 
formulação de políticas para o ensino fundamental, em todas as suas 
modalidades e formas, bem como fomentar a implementação das políticas 
por meio da cooperação técnica e financeira, visando garantir a eqüidade da 
oferta de ensino e a permanência do aluno na escola; 

II desenvolver ações visando a melhoria da qualidade da aprendizagem na 
área do ensino fundamental, tendo a escola como foco principal da sua 
atuação; 

III desenvolver ações objetivando a diminuição dos índices de repetência, 
melhorando os níveis de aprendizagem no ensino fundamental; 

Dentro dessas competências e, apoiando–se em normas legais, a SEF, no período de 1995 a 2002, 

implementou ações de ampla repercussão nos sistemas de ensino do Brasil, destacando-se, principalmente, as 

que se referem à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais direcionados ao Ensino Fundamental, 

nível de ensino escolhido para este estudo, e a implantação do Programa de Desenvolvimento Profissional 

Continuado. 

De acordo com a apresentação feita pelo Departamento de Política da Educação Fundamental-DPE, da 

SEF, essas ações tinham os seguintes objetivos: 

A elaboração dos documentos curriculares, ao mesmo tempo em que 
pressupunha o respeito às diversidades regionais, culturais e políticas 
existentes no país, objetivava assegurar uma formação básica comum, 
oferecendo aos professores orientações sobre os conhecimentos que 
precisavam ser garantidos aos alunos, na perspectiva de atender às demandas 
atuais da nossa sociedade. (BRASIL, 2002, p. XXIII) 

Nesse sentido, os PCN foram criados não só com o objetivo de padronizar os currículos, mas também 

para dar suporte à elaboração dos Referenciais para Formação de Professores.  

Com o intuito de situar os PCN no contexto das políticas educacionais brasileiras, apresento a seguir um 

breve histórico de sua formulação e os objetivos propostos pelos elaboradores para, a partir desse instrumento, 

alavancar os processos de formação de professores e contribuir para a melhoria da qualidade da educação no 

                                                 

 
5 Aprovado pelo Decreto nº 3772, de 14 de março de 2001. 
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Brasil 

1.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Formação Continuada de 
Professores  

A SEF entendeu que a implementação de Parâmetros Curriculares Nacionais e a elaboração de 

Referenciais para a Formação de Professores seriam o caminho mais adequado a ser trilhado para provocar e ao 

mesmo tempo orientar transformações na formação de professores. Com essa perspectiva, os Referenciais 

assumiram, nesse momento, a bússola para nortear as ações voltadas para a formação de professores, pautando-

se pela necessária articulação com as demais políticas educacionais. 

A SEF apurou, em um levantamento, que nos últimos dez anos, os currículos implementados nos 22 

estados e no Distrito Federal contemplavam objetivos, conteúdos e metodologias relativas aos componentes 

curriculares obrigatórios, em conformidade com a LDB 5692/71, vigente à época. Essas orientações já 

ultrapassadas estavam em desacordo com a legislação atual, a LDB 9394, de 20/12/96, que estabelece que o 

currículo do ensino fundamental deve ter uma parte comum a todas as escolas do país e uma parte diversificada, 

de acordo com as características regionais e locais da sociedade na qual está inserida a escola, observando-se a 

cultura de sua clientela.  

Para a SEF, os PCN foram concebidos como uma resposta a uma das principais metas do Plano Decenal 

de Educação (1993-2003), que estabelece a necessidade e a responsabilidade do Estado em promover a 

universalização do ensino fundamental, garantindo a eqüidade e a permanência na escola, incrementando sua 

qualidade e adequando-a aos ideais democráticos. 

Esse Plano estabelece ainda a necessidade de todas as escolas elaborarem projetos pedagógicos 

baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais com a fixação dos conteúdos mínimos determinados pela 

Constituição e em parâmetros claros que orientem as ações educativas e aprimorem o Ensino Fundamental. Com 

esse intuito, o Plano Decenal de Educação foi enviado a várias escolas do país acompanhado de um roteiro de 

sugestões para promover o debate entre os educadores, orientando-os para discussão no sentido de adequar as 

metas e planejamentos das ações ao projeto pedagógico da escola. 

Desses debates, surgiram relatórios que foram consolidados e levados à Conferência Nacional de 

Educação para Todos (1994), em Brasília. O objetivo dessa Conferência foi discutir as estratégias de 

implementação e continuidade do Plano Decenal e dela participaram professores e dirigentes de escolas, 

representantes das Secretarias Municipais de Educação, representantes da União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação-UNDIME, representantes do Conselho Nacional de Educação-CNE, políticos, 

pesquisadores, empresários, representantes sindicais e de diversos segmentos da sociedade interessados no 

assunto.  

Como conseqüência da participação dos representantes de todos esses segmentos, surgiram 

considerações e manifestações que foram entendidas como consenso por parte dos participantes de que a 

Educação Básica deveria ser prioridade nacional, não só no sentido de garantir vagas, como de modo geral 

estava acontecendo, mas sim de garantir vagas qualificadas. Entendendo nesse sentido que a qualidade esperada 

está intrinsecamente ligada às questões de formação inicial e continuada de professores e de planejamentos 

descentralizados que levem em conta a historicidade regional com as acentuadas diferenças culturais, sociais e 
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econômicas de cada escola. 

A partir disso, a SEF, ancorada nas recomendações da LDB e na proposta do Plano Nacional de 

Educação e, destacando a importância da valorização dos profissionais da educação, considerou que um dos 

passos salutares a esse compromisso seria a instituição de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que 

avançassem na direção da melhoria da qualidade da educação brasileira. Assim para a equipe de elaboradores: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais buscaram construir uma referência 
curricular nacional para o Ensino Fundamental, que pudesse ser discutida e 
traduzida em propostas regionais ou locais nos diferentes estados e 
municípios brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas salas de 
aula, bem como assegurar a todo aluno de qualquer localidade do país, quer 
da zona urbana, do interior ou da zona rural, que freqüentasse cursos nos 
períodos diurno ou noturno, o acesso aos conhecimentos indispensáveis para 
a construção de sua cidadania. (BRASIL, 2002, p. 32-33). 

Os PCN, para o Ensino Fundamental, foram elaborados em consonância com os objetivos do Ensino 

Fundamental que serviram de referência para a sua construção. De acordo com o PNE (2000, p. 12), “as 

diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas na Constituição Federal, na LDB e nas Diretrizes 

curriculares para o Ensino Fundamental”. 

Além da definição de áreas e temas necessários ao cumprimento dos objetivos propostos para o Ensino 

Fundamental, os PCN introduziram os Temas Transversais, que não se enquadravam nas disciplinas tradicionais, 

mas foram considerados de grande importância para a aprendizagem e para o fortalecimento da educação básica 

e do processo de construção da cidadania. Dentre esses temas podemos citar Ética e Convívio Social, Saúde e 

Sexualidade, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, dentre outros. 

Com a intenção de se atingir os objetivos propostos e de provocar debates e reflexões a respeito da 

função da escola, do papel do professor, dos pais, do governo e da sociedade na educação brasileira, os PCN 

foram construídos e organizados com a participação de vários profissionais de educação, sob a supervisão da 

equipe de elaboradores da SEF.  

No processo de construção dos PCN, a SEF contou com a participação efetiva dos educadores com 

ampla experiência no exercício da docência, estudiosos e pesquisadores, representantes das Secretarias Estaduais 

de Educação, de todas as Delegacias Regionais do MEC, professores de universidades públicas e privadas, bem 

como dos representantes de instituições formadoras, de sindicatos e de organizações voltadas para o ensino das 

áreas que compõem o currículo. (BRASIL, 2002, p. 32-33).  

O debate sobre uma educação multicultural, voltada para a incorporação da diversidade cultural e das 

identidades múltiplas no cotidiano pedagógico assumiu uma especial relevância no contexto da elaboração da 

proposta curricular nacional, os PCN. 

Os estudos, dentro de uma perspectiva intercultural crítica, enfatizam a necessidade de se promover 

práticas pedagógicas curriculares que problematizem a construção das diferenças e que desafiem preconceitos 

relacionados àqueles considerados diferentes e marcados por exclusões e disparidades sociais e que, também, 

demonstrem preocupação com a formação da cidadania crítica, multicultural e híbrida que respeite a pluralidade 

cultural e seja um desafio aos estereótipos. 

Embora seja um avanço, já que os PCN reconhecem a necessidade de tratar a pluralidade cultural dentro 

de uma proposta curricular, não se pode negar suas limitações, o viés psicológico impregnado em sua abordagem 

e, sobretudo, as contradições discursivas, principalmente quando reduzem a pluralidade cultural a uma 
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perspectiva macro, em detrimento do reconhecimento das identidades individuais e não promovem a 

conscientização dos estereótipos ligados à pluralidade cultural e nem a problematização da identidade nacional. 

(CANEN, 2000). 

Nesse sentido, a discussão pedagógica presente nos PCN deixa um hiato entre a teoria e a efetiva 

concretização nas práticas pedagógicas, pois lançam mão de certos ideais educacionais e conceitos “sagrados”, 

as vezes ambíguos e inócuos, transformando em  slogans aquilo que para as práticas educacionais ainda está 

obscuro, ou não foram incorporados como objetivos e compromissos peculiares que as escolas devem ter, 

considerando o seu importante papel como mediadora da vida cotidiana (voltada para a reprodução do indivíduo) 

e não cotidiana (voltada para a reprodução da sociedade) e na busca em contribuir para a superação da alienação 

do indivíduo da existência de sociedades multiculturais. (HELLER, 2000) 

A participação de diversos atores na elaboração dos PCN, não encerra, porém, para alguns autores, 

nenhuma proposta representativa da coesão dos participantes. Assim como toda proposta curricular, eles 

representam as relações de poder e as lutas de interesse que neste momento ganharam força e prestígio. Para 

Santos (2002, p. 354), “por mais coeso que seja o grupo que elabora uma proposta curricular, haverá sempre 

conflitos e lutas de interesses na definição de um currículo” A idéia de coesão nacional que permeia os 

currículos, parte do pressuposto de que todos os alunos recebem ou poderão receber o currículo da mesma forma, 

independente do contexto em que estão inseridos. Considerando que a elaboração dos parâmetros contou com a 

participação de diversos atores, inclusive professores que detêm o conhecimento da experiência em sala de aula e 

da transmissão de conteúdos não se pode conceber a idéia de que todos esses atores corroboram com a 

possibilidade e eficácia de Parâmetros Curriculares Nacionais. Santos (2002, p. 354-355), ao mesmo tempo em 

que reafirma a inviabilidade de um projeto curricular nacional, salienta para a importância de se compreender 

como se dá essa relação e como é passada a idéia de hegemonia das propostas: 

Assim, um currículo, mesmo quando elaborado por um grupo que 
compartilha de idéias comuns, representa sempre um consenso precário em 
torno de algumas idéias. Esse consenso é precário na medida em que, no 
processo de negociação para definições curriculares, há concessões e 
intransigências, grupos que cedem ou recuam, grupos que são silenciados, 
porque não conseguem adesão a suas propostas e assim por diante. 

[...] como os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados por um 
grupo, com a colaboração de intelectuais dos diferentes campos 
disciplinares, eles fatalmente irão apresentar inconsistências ou divergências 
implícitas, mesmo que a mão hábil de seus redatores tenha procurado 
atenuá-las ou suprimí-las. Além disso, as vozes discordantes, que se 
levantaram contra sua orientação, ou contra a forma como foram elaborados 
estão atuando em outras esferas, sejam elas estaduais ou municipais, e 
articulando propostas mais compatíveis com suas idéias. Dessa forma, a 
pretensão de um projeto nacional configura-se como inviável, não porque 
vivemos em um país de dimensões continentais, mas porque o próprio 
processo de elaboração curricular só pode ser pensado em uma dinâmica 
constante de construção e reconstrução que se inviabiliza, quando se 
cristaliza em propostas como a dos Parâmetros. 

Após a elaboração e distribuição dos PCN às Secretarias de Estado de Educação, a SEF realizou uma 

pesquisa objetivando avaliar a sua validade e eficácia diante dos propósitos pré-estabelecidos. Os resultados 
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dessa pesquisa apontaram para o interesse dos professores em participar de ações de Formação Continuada de 

Professores com vistas à implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

De acordo com o documento Políticas para Melhoria da Qualidade: Um Balanço Institucional, Brasil 

(2002, p. 42), o documento Referencial para Formação de Professores foi, então, elaborado com a intenção de 

apresentar uma reflexão acerca da formação de professores, de forma a enfrentar a precariedade da formação 

inicial em instituições cujos currículos se encontram superados, e, ainda, contrapor-se à situação equivocada das 

diversas ações de formação continuada, que pouco têm contribuído para o desenvolvimento das competências 

necessárias ao professor, em sua prática docente.  

A partir dos PCN, definidores do que o aluno precisa aprender, depreende-se o que as instituições 

formadoras necessitam oferecer tanto para a formação inicial, quanto para a formação continuada de professores, 

com vistas ao desenvolvimento profissional do educador e à melhoria da qualidade do ensino. 

Conforme registra a apresentação dos Referenciais para Formação de Professores, em seu processo de 

construção, a SEF contou com a participação de aproximadamente 500 educadores, representantes de todos os 

Conselhos Estaduais de Educação, de todas as Secretarias Estaduais de Educação, de todas as Delegacias 

Regionais do MEC. Contou, ainda, com 260 Secretarias Municipais de Educação e com a participação efetiva de 

27 sindicatos de professores, além de muitos outros educadores que participaram da discussão do documento em 

suas diversas instituições. 

Sobre os Referenciais, assim registra o documento Políticas de Melhoria da Qualidade da Educação 

(2002, p. 43):  

Na sua versão final, o documento reflete as temáticas que permeiam o debate 
nacional e internacional, num momento de construção de um novo perfil 
profissional de professor. É, portanto, uma referência em relação a qual os 
atores podem se posicionar, promover discussões, reformulações e criar 
novas experiências nas suas diferentes realidades, de acordo com suas 
possibilidades e especificidades. 

Fundamentada nos pressupostos do Referencial para Formação de Professores e com o intuito de 

divulgar e orientar as secretarias de educação na implementação dos PCN, a SEF instituiu um programa de 

Formação Continuada denominado Parâmetros em Ação. 

Esse programa foi concebido utilizando-se a estratégia metodológica de trabalhar as orientações 

contidas nos PCN e nos Referenciais a partir de discussões de pequenos grupos de estudos em locais de ensino 

aprendizagem, ou seja, no interior das escolas, (formação in locus) e também por meio da utilização da figura do 

multiplicador, da reflexão compartilhada e da sistematização de práticas vividas pelos professores em sala de 

aula. 

Para acompanhar a execução e coordenar os PCN em Ação, a SEF criou uma Rede Nacional de 

Formadores, a RNF, que foi constituída por profissionais do MEC e das Secretarias estaduais e municipais de 

educação que aderiram ao programa. Esses profissionais passaram a exercer a função de articuladores entre as 

secretarias municipais de educação e a SEF. Foram também os responsáveis por transmitir informações e criar 

situações que facilitassem a troca e a reconstrução de experiências dentro do contexto em que elas aconteciam.  

A articulação acontecia por meio de reuniões periódicas com os coordenadores gerais e dos grupos de 

estudos, formados nas escolas, e também por meio de relatórios referentes ao desenvolvimento do programa que 

eram apresentados pelos coordenadores de grupos, após cada reunião e desenvolvimento das atividades 
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planejadas. 

Com o intuito de possibilitar que cada secretaria municipal de educação pudesse participar do processo 

de formação, e, considerando a escassez de profissionais do MEC para compor a equipe de formadores, bem 

como os altos custos para deslocamentos dessa equipe devido às distâncias geográficas e a falta de equipamentos 

e de espaço físico adequado para reuniões, a SEF, em articulação com as secretarias e com o apoio da UNDIME, 

organizou, em Pólos, os municípios participantes do Programa. 

Sobre essa organização assim se refere o documento Políticas de Melhoria da Qualidade da Educação 

(2002, p. 49): 

A constituição de pólos favoreceu o desenvolvimento de formas 
cooperativas de trabalho, às vezes inéditas em algumas regiões, como a 
otimização de recursos humanos e materiais, a troca de experiências, a busca 
conjunta de soluções para questões institucionais e pedagógicas. Nesse 
aspecto o programa apontou formas de organização que dão suporte ao 
trabalho cooperativo, como, por exemplo, as reuniões de pólo e os encontros 
estaduais e regionais. Essa forma de organização permitiu que o programa 
chegasse aos municípios menores, possibilitando que estes se integrassem, 
vivenciando espaços de discussão e troca, o que contribuiu para o 
rompimento da inércia provocada pela impossibilidade de atuar na formação 
continuada de professores. 

Esse documento, na página 61, apresenta ainda os aspectos positivos sobre essa organização 

enfatizando, que:  

Muitos municípios, com poucas ou nenhuma condição de oferecer aos seus 
professores a oportunidade de formação continuada, ao assentirem em 
formar um pólo com outros municípios, saíram ganhando do ponto de vista 
administrativo, em função da parceria estabelecida, bem como sob o aspecto 
da formação e da valorização profissional dos seus professores.  

A organização e definição do Município Pólo foi feita pela Coordenação Geral do Ensino Fundamental-

COEF/MEC que, além de operacionalizar a adesão dos municípios ao Programa, avaliava as condições de cada 

um deles de agregar, em suas propostas de execução, outros municípios beneficiários. 

A adesão era feita por uma solicitação da secretaria de educação municipal interessada em conhecer o 

Programa e formalizada após reunião local conduzida por representantes da SEF/MEC com os educadores de um 

município e das cidades vizinhas, mediante assinatura de Termo de Adesão.  

Coube ao Município Pólo, o papel de difundir e multiplicar entre os municípios beneficiários a 

“filosofia”, objetivos, e as concepções dos PCN, possibilitando assim que a partir do seu conhecimento, os 

professores e demais profissionais diretamente envolvidos com o processo educativo nas escolas pudessem 

operacionalizá-los, ou seja, colocá-los em Ação, na tentativa de trabalhar os conteúdos curriculares de forma 

padronizada, porém, respeitando as diversidades. Ao Município Pólo, coube também o papel de articulador das 

ações de formação continuada de professores propostas pelo MEC e o de interlocutor entre o MEC/FNDE e os 

municípios beneficiários. 

Entendo que a criação de municípios Pólos foi uma estratégia encontrada pela SEF/MEC para 

solucionar alguns problemas decorrentes da limitação de recursos humanos na equipe de consultores do MEC 
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para atender às demandas de 55606 (cinco mil quinhentos e sessenta) municípios brasileiros, bem como da falta 

de estrutura organizacional existente nos setores educacionais da grande maioria desses municípios. 

Essa estratégia, em um primeiro momento, considerada pela SEF, e por alguns dirigentes de municípios, 

como inovadora e positiva, aos poucos, foi se tornando inconsistente e incompatível com os anseios de muitos 

municípios, uma vez que nem sempre a composição dos Pólos atendiam às necessidades e ao planejamento 

desses municípios, quer seja pelos seus aspectos políticos, quer seja pela sua estrutura organizacional, dentro da 

secretaria de educação e de outras secretarias envolvidas com o processo de descentralização e transferências de 

recursos. 

A princípio, a SEF procurou agregar os municípios beneficiários a um Pólo, considerando a fase em que 

cada município estava na implantação dos PCN e as proximidades desses municípios com um outro já definido 

como Pólo. Utilizando esse critério, foi divulgada no Manual de Orientação a Programas e Projetos 

Educacionais/2001 a primeira relação de Pólos e beneficiários. Alguns municípios que já estavam em uma fase 

mais adiantada na implantação dos PCN se agregavam a outros municípios que se encontravam na mesma fase, 

independentemente da distância física existente entre o beneficiário e o Pólo. Outros foram agregados ao Pólo 

geograficamente mais próximo, independentemente da fase em que estavam na implantação dos PCN. Pude, 

como técnica do FNDE, durante a organização e divulgação dos Pólos e beneficiários, vivenciar o impasse 

criado com a divulgação dessa primeira relação de municípios pólos e beneficiários. Houve, por parte de muitos 

secretários de educação e de prefeitos, bem como de representantes de Associações de Municípios, uma 

indignação com os critérios adotados pela SEF/MEC para escolher os Pólos e os beneficiários. Também 

ocorreram constantes reclamações por parte dos representantes de alguns municípios que não concordavam com 

o critério de transferência de recursos apenas para os municípios Pólos e beneficiários que estavam 

operacionalizando os PCN. 

As alegações apresentadas pelos reclamantes variavam de acordo com a situação e interesse de cada um. 

Muitos secretários de educação, ou mesmo prefeitos, afirmavam ser inviável a participação de seu município 

como beneficiário de um Pólo geograficamente distante. Outros alegavam não se interessar em fazer parte de um 

determinado Pólo, apenas para receber recursos para formação de professores para implementação dos PCN, 

tendo em vista que o município não tinha ainda implantado, ou estava em fase diferente dos demais municípios 

na implementação desses parâmetros. Outros ainda alegavam rivalidades políticas com o prefeito do Município 

Pólo e insatisfação com a condição de ser beneficiário desse município. Muitos municípios não participantes de 

nenhum Pólo reclamavam do critério definido pelo FNDE, uma vez que ao divulgar os PCN, em anos anteriores, 

o MEC não informou aos municípios e nem às secretarias de educação que a implementação desses parâmetros 

seria o critério para liberar recursos para formação de professores. Muitos representantes de municípios, 

incluindo nesses casos senadores, parlamentares e também candidatos a cargos políticos nas três esferas 

administrativas, afirmaram que foram pegos de surpresa com os critérios definidos pelo FNDE e sentiram que 

foram prejudicados em seus projetos pedagógicos, ou mesmo políticos, uma vez que, na história das campanhas 

eleitorais brasileiras, a liberação de recursos para os municípios, muitas vezes, tem sido utilizada como bandeira 

de campanhas políticas. 

As diversas reclamações, independentemente dos motivos, fizeram com que a SEF, no transcorrer do 

processo e durante o prazo para entrega de projetos no FNDE, alterasse a relação dos municípios Pólos e 

                                                 

 
6 Número extraído do Senso Escolar de 2002, referente ao ano letivo de 2001. 
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beneficiários. Mesmo com as alterações, muitos municípios desistiram de ser beneficiários ou mesmo Pólo. Esse 

fato gerou diversos entraves para os municípios que estavam com projetos em andamento, pois no meio do 

caminho tiveram que incluir ou excluir algum beneficiário ou mesmo indicar um outro para ser o Pólo. O atraso 

nas análises de documentos no FNDE também foi significativo, e influenciou na conclusão do processo de 

transferências de recursos aos municípios habilitados que é a finalidade da Autarquia. O atraso na liberação dos 

recursos, inegavelmente, interfere na execução do Plano de trabalho apresentado ao FNDE e, conseqüentemente, 

no projeto educacional dos municípios envolvidos. 

Diante dessas constatações, entendo que o critério de adotar Municípios Pólos deve ser repensado, pois 

apesar de apresentar aspectos positivos para alguns municípios, como os citados nos documentos de avaliação 

das políticas, deixa de considerar as necessidades peculiares a cada município e os projetos educacionais de seu 

interesse, além de não levar em conta as inadequações do projeto pedagógico com o projeto desenvolvido pelo 

Município Pólo, em consenso com os demais beneficiários, e as demais dificuldades apresentadas anteriormente.  

No próximo capítulo, apresento as concepções explícitas no Programa de Formação Continuada do 

MEC/FNDE articulando-as com as concepções de vários autores sobre formação continuada. 

 



    

CAPÍTULO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A educação deve ser entendida como prática 
simultaneamente técnica e política, atravessada por uma 
intencionalidade teórica, fecundada pela significação 
simbólica, mediando a integração dos sujeitos educandos 
nesse tríplice universo das mediações existenciais: no 
universo do trabalho, da produção material, das relações 
econômicas; no universo das mediações institucionais da 
vida social, lugar das relações políticas, esfera do poder; 
no universo da cultura simbólica, lugar da experiência da 
identidade subjetiva, esfera das relações intencionais. A 
educação só se legitima intencionalizando a prática.  

 
(SEVERINO, 2001, p. 53) 

 

 



    

DO MINISTÉRIO À SALA DE AULA: POLÍTICAS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL  

As mudanças decorrentes principalmente da introdução de novas tecnologias que alteraram 

substancialmente o processo de trabalho e as características da figura do trabalhador, exigindo desse uma 

formação mais eficiente, mais dinâmica e diferente daquele profissional formado nos moldes do fordismo7, 

provocaram também mudanças na estrutura da escola e no papel da educação. 

A globalização, definida por Gélinas (2000), citada por Maués (2003, p. 91), como “a concentração e o 

controle da informação nas mãos das empresas transacionais, o que significa um totalitarismo e uma 

concentração de poder”, passou a exigir da escola e, principalmente dos professores, um novo papel, baseado no 

paradigma informacional e nas demandas de formação de um “outro profissional” preparado para atender uma 

nova ordem do capital caracterizada pela especulação, centralização e concentração. 

A escola que, durante um século, preparou os profissionais para atender às demandas do fordismo, foi 

se tornando obsoleta e os professores, à medida que não acompanhavam as mudanças na estrutura da sociedade, 

foram e continuam sendo responsabilizados pelo insucesso na formação desse novo profissional, exigido pela 

sociedade.  

Surge daí a necessidade de reformas educacionais baseadas no princípio de que as mudanças 

econômicas atribuídas pela globalização impõem a formação de trabalhadores que se adaptem e atendam às 

exigências mundiais do mercado. 

Para Maués (2003, p. 95), as reformas educacionais, como uma política pública, passam a ser 

compreendidas como instrumento usado pelo Estado para manter as bases de funcionamento do sistema de 

acumulação. 

Maués (2003, p. 91), ao reafirmar a necessidade das reformas educacionais, apóia-se em Carnoy (1999), 

quando diz que as mudanças econômicas mundiais estão exigindo três tipos de reformas na educação, as quais 

ele chama de reformas com base na competitividade, nas exigências financeiras, na eqüidade. Ao mesmo tempo, 

a autora referendando-se nas análises de organismos internacionais como o Banco Mundial, Unesco e 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento econômico afirma que a formação profissional está muito 

teórica e distante das demandas das escolas e da sociedade e que “o sistema educacional precisa passar por uma 

                                                 

 

7  Adoto aqui a conceituação de Fordismo  empregada por Antunes (2001, p. 16) como o padrão produtivo capitalista 
desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente na produção em massa, em unidades 
produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle rígido dos tempos e dos movimentos, desenvolvidos por um 
proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo e controle fabril. 
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reforma visando qualificar melhor as pessoas para enfrentar um mundo mais competitivo mais afinado com o 

mercado”. 

Dentro desse contexto apresentado e do pensamento organizado para atender um mercado globalizado a 

promoção da eqüidade e da qualidade passou a ser a principal estratégia das reformas educacionais.  

A promoção da eqüidade dos sistemas de ensino e a busca pela melhoria da qualidade da educação têm 

mobilizado não só a comunidade educacional, mas também Organizações Governamentais e Não 

Governamentais e diversos Organismos Internacionais, sobretudo organismos de financiamento como o Banco 

Mundial–BM e o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, com relação à elaboração de políticas 

públicas nos países da América Latina e Caribe. 

Em decorrência da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, da Emenda Constitucional nº 14 e 

da LDB, ambas de 1996, um novo panorama educacional vem se consolidando no Brasil. Essas leis, ao mesmo 

tempo em que redefinem as responsabilidades de Estados e Municípios na oferta da educação escolar, reforçam o 

papel da União como coordenadora das políticas educacionais em âmbito nacional. 

Pela Constituição Federal (art. 211, § 1º), “a União deve exercer a função supletiva e redistributiva em 

matéria de educação, por meio de assistência técnica e financeira a Estados, Distritos Federal e Municípios, com 

o objetivo de assegurar a educação escolar”. 

O termo eqüidade apresenta aspectos específicos que lhe atribuem uma significação mais ampla do que 

o conceito de igualdade, embora esses dois termos apareçam muitas vezes como sinônimos. Para Marchesi 

(2003, p. 33): 

Os conceitos de igualdade e eqüidade são muito amplos e permitem 
concretizações diversas. Na prática, dependem em grande medida da 
orientação que se dê a eles, dos conteúdos que incluam e das conseqüências 
que se produzam mediante as políticas educativas desenvolvidas. Do mesmo 
modo que na conceituação da qualidade, as diversas ideologias presentes no 
campo educativo atribuem um significado diferente ao conceito de eqüidade. 

Falar em eqüidade e qualidade da educação no Brasil é retomar um tema polêmico e crucial não só para 

o Brasil como também para os outros países da América Latina e para o Caribe, pois segundo Marchesi (1999, p. 

113) a característica mais comum em todos os países da América Latina e Caribe é a desigualdade. A tendência é 

que a globalização e as novas tecnologias da comunicação e da informação continuem a produzir uma crescente 

pressão sobre os sistemas educativos, encerrando assim o que constitui, para esse autor, o maior risco para a 

década futura, ou seja, “o risco de que as diferenças entre os países ricos e pobres e entre os setores sociais com 

maiores e menores rendas de cada país se incrementem”. 

Segundo Coraggio (2000, p. 13): 

À luz das necessidades exigidas pela globalização, a política de 
desenvolvimento e modernização teve alguns resultados negativos que 
colocaram em crise as economias latino-americanas, entre outros: a) 
estrutura econômica rígida, com pouca competitividade e autonomia 
inovadora; b) sociedades estruturalmente heterogêneas e injustas, incapazes 
de sustentar um sistema político estável; c) capital privado mais inclinado 
aos lucros especulativos ou à rentabilidade que ao desenvolvimento 
produtivo; d) um Estado não necessariamente ineficiente; e) uma bancarrota 
financeira, expressa na crise da divida externa.  
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[...] Como conseqüência dessa crise e das políticas de reajuste estrutural 
impostas como remédio às maiorias latino-americanas vem experimentando 
uma brutal degradação de suas condições materiais e de suas expectativas. 

A tese fundamental defendida por Coraggio (2000, p. 13) é que “a qualidade da educação é condição 

para eficiência econômica”. 

Considerando os conceitos de eqüidade como uma referência à distribuição dos benefícios educativos e 

de qualidade como um referencial que aponta melhor os níveis educativos alcançados, Marchesi (1999, p. 115) 

conclui que: 

não é possível ensinar a todos os alunos com garantia de êxito dos modelos 
do passado. A educação na diversidade obriga a modificar substancialmente 
a organização das escolas, a flexibilizar o currículo, a utilizar meios e 
experiências de aprendizagem que se encontram fora das escolas e a 
transformar a função dos docentes. 

Melhorar a qualidade da educação tem sido uma proposta apresentada por políticos, cientistas 

pesquisadores, professores, associações, sindicatos e entidades representativas de diversos segmentos sociais, 

como uma forma e um caminho seguro para o desenvolvimento social e econômico do país e também um meio 

de atingir o objetivo básico da educação que é “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (CF, art. 205). 

Esse discurso, em parte esperançoso, de que a educação é um instrumento de transformação social, vem 

sendo utilizado como uma referência não só nas políticas educacionais, como também nas políticas adotadas por 

outros setores como a Ciência, Tecnologia, Comércio e principalmente a Economia. A educação não é um setor 

isolado e não pode ser analisada fora de um contexto que não leve em conta os fatores sócio-econômicos 

decorrentes da globalização. As inovações lançadas nos diversos setores- econômico, social, científico, 

tecnológico, cultural- pressionam o sistema educacional para que se adapte a essas inovações. Segundo Ramos 

(2001), citado por Maués (2002, p. 108), “é o mundo econômico que vai determinar os conteúdos do ensino e 

atribuir sentido prático aos saberes escolares”. Por sua vez os sistemas educacionais tentam reagir a essa pressão, 

superar os obstáculos impostos pelas mudanças externas e buscar soluções para atingir os objetivos e fins a que 

se propõem. Mas a superação depende de mudanças de estratégias, de reformas que possibilitem soluções e não 

das que apenas solidifica os discursos já existentes. Para que essas reformas aconteçam é necessário um maior 

envolvimento do “Estado” o qual, segundo Maués (2002, p. 110), tem abandonado suas responsabilidades diante 

da educação: 

As principais críticas, em diferentes partes do mundo relativas a educação 
estão ligadas a mercantilização a que ela tem sido submetida, incluindo aí a 
desregulamentação e a autonomia, o que significa o abandono da 
responsabilidade por parte do Estado, em relação a esse serviço. 

É nesse contexto e dentro de uma nova ordem institucional e federativa e, principalmente atendendo às 

determinações dos organismos internacionais financeiros que o governo de Fernando Henrique Cardoso instituiu 

um novo padrão de gestão que desresponsabilizou a União de muitas de suas competências perante a educação, 

atribuindo algumas dessas responsabilidades aos outros níveis do governo e ou principalmente ao setor privado, 

que na ânsia de obter apenas lucros, não se compromete com os objetivos e fins da educação. 

Cabe ressaltar que a intervenção dos organismos internacionais nas políticas governamentais em 
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educação não é recente e nem teve início no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A articulação 

internacional em torno de uma agenda prioritária para a educação teve um conjunto de marcos definidores 

instituídos desde várias décadas atrás, tendo sido reforçada a partir da Conferência Mundial de Educação para 

todos realizada em Jomtiem, na Tailândia, em 1990. Foi a partir dessa conferência que o Brasil passou a integrar 

um grupo de nove países em desenvolvimento com problemas de educação básica e analfabetismo e firmou 

alguns compromissos para a educação por meio da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Visando 

cumprir esses compromissos, foram estabelecidas metas prioritárias que contavam com a intervenção e 

cooperação de organismos internacionais. Cooperação firmada por meio de alguns acordos entre o governo 

brasileiro e os organismos internacionais. No entanto, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, na 

década de noventa, esses acordos ganharam maior expressão, sendo o Banco Mundial, o Fundo das Nações 

Unidas para a infância (Unicef) e o BIRD atores importantes no cenário da política educacional do Brasil.  

A década de 90, denominada Década da Educação, representou um palco de pontos comuns na tentativa 

de centralizar o currículo e construir referenciais mais voltados para a formação de professores como um 

processo permanente, enfatizando a sala de aula e a prática reflexiva sobre o cotidiano das escolas. No entanto, 

Freitas (2002, p. 142) afirma que a ênfase na sala de aula e na prática reflexiva aconteceu em um momento de 

abertura política e democratização da escola possibilitando assim a visão do professor como sujeito de suas 

práticas. Ao centrar a ação educativa na figura do professor e da sala de aula e reforçar o caráter da escola como 

instituição cujo papel principal é a socialização dos conhecimentos construídos histórica e socialmente, ocorreu o 

aprofundamento das “políticas neoliberais baseadas na qualidade (da instrução, do conteúdo), em detrimento da 

formação humana multilateral”.  

 Essa autora (2002, p. 143) enfatiza que a implantação das políticas educacionais neoliberais que 

assume, como bandeira a qualidade da educação, aprimora o “processo de acumulação de riqueza e 

aprofundamento do capitalismo”.  

As reformas educacionais, disfarçadas com uma nova roupagem do neoliberalismo, escondem uma 

visão tecnicista que enfatiza a necessidade de qualificar os recursos humanos para enfrentar os problemas da 

competitividade gerada pela globalização. Essas reformas fazem parte das recomendações presentes em 

documentos do Banco Mundial e estão direcionadas para as políticas de formação para educação básica. 

Portanto, é preciso que o professor reflita, pesquise, e seja crítico para enxergar por detrás dessas propostas, as 

intenções que se quer propagar com a implantação de certas políticas. Muitas diretrizes que estão sendo 

implantadas por essas políticas privilegiam o rebaixamento da formação com cursos de menor carga horária em 

relação a outras profissões socialmente mais valorizadas; privilegiam a formação descomprometida com a 

pesquisa, ao deslocar a formação da universidade para os institutos superiores de educação que segundo lembra 

FREITAS, (2002, p. 144) retomando a si mesma (1992) tem como objetivo principal a formação de professores 

com ênfase no caráter técnico-instrumental, com competências determinadas para solucionar problemas da 

prática cotidiana, em síntese, um “prático” 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho não é discutir a intervenção dos organismos internacionais 

nas diretrizes elaboradas pelas políticas educacionais, e, considerando ainda a existência de literatura específica 

sobre esse tema, não pretendo aprofundar o assunto. Ressalto apenas a necessidade de contextualizar as políticas 

públicas educacionais, dentro do complexo sistema de negociações que envolve os organismos internacionais, 

principalmente o Banco Mundial que, ao financiar projetos educacionais, exige contrapartidas de ajustes 

 



  40  

macroestruturais não condizentes com a realidade social brasileira e discrepantes com a proposta de educação 

universalizada. 

Levando em conta o atual contexto em que se desenvolve as políticas educacionais no Brasil, passo, a 

seguir, a descrever as ações de formação continuada de professores propostas pelo MEC em parceria com o 

FNDE e os caminhos percorridos na concretização dessas ações. 

2.1 Os caminhos da formação continuada proposta pelo MEC em parceria 
com o FNDE 

Dentre as propostas apresentadas pelo MEC para o enfrentamento de questões graves na melhoria da 

qualidade de ensino estão as direcionados à formação de Professores. Ao professor e à família cabe o papel de 

formar cidadãos preparados para o exercício de sua cidadania e qualificação para o trabalho, conforme preconiza 

a Constituição Federal-CF e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB. 

Segundo os Referenciais para a formação do Professor elaborado pelo MEC/Secretaria de Educação 

Fundamental (1999, p. 7): 

É consensual a opinião de que a formação de que dispõem os professores 
hoje no Brasil não contribui suficientemente para que seus alunos se 
desenvolvam como pessoas, tenham sucesso nas aprendizagens escolares e, 
fundamentalmente, participem como cidadãos num mundo cada vez mais 
exigente em todos os aspectos.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN e os Referenciais para a Formação de Professores 

são documentos elaborados com o objetivo de subsidiar a reformulação e atualização dos currículos e das 

práticas pedagógicas adotadas, no ensino fundamental, nas escolas brasileiras e, segundo os seus elaboradores 

(BRASIL, 1997, p. 13), “constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em 

todo o país”. 

Mas que Formação de Professores está sendo tratada nesses documentos? Qual o conceito de 

Formação de Professores está sendo utilizado pelo MEC? Qual o nível de formação acadêmica a ser exigido do 

professor para participar dos Programas de Formação continuada que estão sendo propostos como solução para a 

melhoria da qualidade da educação? As políticas neoliberais adotadas no Brasil têm se preocupado em buscar 

que “Qualidade na Educação” para oferecer Educação Básica para todos, como forma de promover a eqüidade e 

a cidadania? Como está sendo utilizado o conceito de qualidade nos documentos oficiais e o que se espera como 

resultado de uma política de melhoria da qualidade? 

De acordo com o documento Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 

13): 

A busca da qualidade impõe a necessidade de investimentos em diferentes 
frentes, como a formação inicial e continuada de professores, uma política de 
salários dignos, um plano de carreira, a qualidade do livro didático, de 
recursos televisivos e de multimídia, a disponibilidade de materiais 
didáticos. [   ] implica colocar também, no centro do debate, as atividades 
escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular como de inegável 
importância para a política educacional da nação brasileira. 
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As teorias crítico-reprodutivistas já afirmaram que todo ato pedagógico é político e que, portanto, não 

existe neutralidade na educação. A própria definição de qualidade apresentada no documento citado 

anteriormente abre um espaço para inserir a justificativa política da elaboração dos PCN. Para esse documento 

(BRASIL, 1997, p. 29) os PCN “são uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma meta 

educacional para a qual devem convergir as ações políticas do ministério da Educação.” O conceito de qualidade 

em educação que a sociedade demanda pode variar em relação ao conceito de qualidade expressos nos discursos 

das políticas educacionais. Diante disso, não cabe pensar em uma “qualidade” com um sentido unívoco, ou com 

um valor absoluto. 

Nesse sentido, cabe lembrar Mezomo (1994, p. 20-21), quando, ao dar um significado para 

“qualidade”, faz uma estreita ligação da palavra com a definição da “missão” da escola, considerando que não 

existe um conceito universal para a “qualidade”, mas sim um conceito específico, de acordo com essa missão. 

Sobre esse conceito, Mezomo (1994, p. 20;-144) assim se expressa:  

[...] o significado de ‘qualidade’ deve ser buscado fundamentalmente na 
conformidade dos produtos (serviços) com os objetivos e características das 
organizações e dos seus processos de produção. [...] 

Qualidade é uma propriedade (ou um conjunto de propriedades) de um 
produto (serviço) que o torna adequado à missão de uma organização 
comprometida com o pleno atendimento das necessidades de seus clientes. 
[...] A qualidade também supõe: paz, eqüidade, democracia e honestidade. 

Corrêa também corrobora a idéia da não universalidade do conceito de qualidade. Para essa autora, de 

acordo com a lógica empresarial que se pretende introduzir na escola pública, “o conceito vem sendo deslocado 

dos recursos para a eficácia do processo, ou seja, conseguir o máximo de resultado com o mínimo de custos“. 

Sobre isso Corrêa (2000, p. 130), ressalta: 

É necessário entender que não existe um critério universal de qualidade 
como pretendem os neoliberais e neoconservadores, mas vários critérios 
historicamente construídos como respostas a demandas de setores 
hegemônicos que se contrapõem na sociedade na luta por um projeto social. 

Assim, discutir a formação de professor dentro da perspectiva de qualidade é também uma questão 

complexa e polêmica, pois envolve não só a especificidade do trabalho docente e a missão da educação em uma 

sociedade capitalista, as demandas dos setores hegemônicos como também questões relacionadas às políticas 

adotadas para o “financiamento” da educação, em consonância com dispositivos legais como a LDB. Essa é 

considerada pela sua importância, como “Carta Magna da Educação”, mas, dado o seu caráter de lei geral 

necessita de legislação complementar para regulamentar seus dispositivos. Levando-se em conta as políticas 

neoliberais adotadas, essa legislação complementar geralmente é respaldada por macro-políticas impostas por 

organismos internacionais que determinam não só a política econômica no Brasil, mas também “considera a 

política educacional como uma modalidade de política social que é tratada separadamente da política econômica 

e a essa subordinada”, conforme assevera Saviani (2000, p. 3). 

Diante da complexidade do tema e por não ser esse o objetivo da pesquisa, não pretendo, neste trabalho, 

discutir os conceitos e a empregabilidade da palavra qualidade, mas julgo pertinente apresentar uma definição 

encontrada em documentos oficiais, tendo em vista que o objetivo dos Programas de Formação Continuada de 
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Professores é a melhoria da qualidade do ensino. Conforme o Boletim Técnico (2002, p. 10): 

É preciso compreender a educação de qualidade como aquela que oferece 
serviços educacionais que satisfazem as necessidades e as expectativas da 
comunidade, de modo responsável, levando-se em conta o investimento e os 
resultados esperados. Se uma escola oferece ensino em que o aluno aprende 
e desenvolve suas habilidades, então, a aprendizagem está ocorrendo de fato, 
o que torna a escola efetiva e a educação oferecida de qualidade. 

Surge daí o seguinte questionamento: somente o fato de o aluno aprender e desenvolver suas 

habilidades é suficiente para considerar que a educação que lhe foi oferecida é uma educação de qualidade? Não 

seria esse mais um discurso conservador que nega aos educandos o direito da apropriação cultural produzida 

historicamente? Não estaria esse discurso negando a própria função da escola como uma instituição construtora 

de uma consciência crítica necessária á transformação social?  

Ao definir qualidade escolar como capacidade de estimular a aquisição de habilidades que satisfaçam as 

necessidades e as expectativas da comunidade, esse discurso reafirma a concepção de educação bancária 

tradicional denunciada por Paulo Freire (1975) e nega a constituição de cidadãos democratas, com visão de 

mundo transformadora, e com consciência crítica capaz de contribuir com a transformação social. 

Paro (2001, p. 39) contesta os discursos dos intelectuais conservadores quando afirma que a escola 

pública tem baixa qualidade porque “ela não consegue fazer o que faz a escola particular ou o que fazia a ‘boa’ 

escola de antigamente” que, no entendimento desse autor, era autoritária, retrógrada, negava a individualidade e 

estava direcionada apenas às elites. Esse autor pondera que uma educação de qualidade deve favorecer em seus 

métodos e conteúdos a “atualização histórico cultural da criança e do adolescente de modo a se construírem 

como sujeitos históricos e em condições de exercitarem uma cidadania efetiva”. 

Apoiando-me nesse raciocínio, entendo que uma educação de qualidade não pode se limitar à 

transmissão de conteúdos convencionais impostos na elaboração de um currículo que nem sempre levam em 

conta as relações sociais que permeiam o processo educativo. É pelas relações sociais que os homens constroem 

a sua existência, produzem seus valores, crenças, arte, ciência, conhecimento, posturas, hábitos, métodos e 

técnicas, que, aos poucos, vão se constituindo em saber historicamente produzido. Esse saber envolve de formas 

e em momentos diferentes a vida de cada indivíduo, não se limitando apenas à sala de aula ou ao espaço escolar. 

A compreensão das relações sociais que envolvem cada indivíduo em seu processo de transformação é 

fundamental para o seu desenvolvimento e para o aprimoramento do processo educativo. Segundo Paro (2001, p. 

34): 

Há todo um conjunto complexo de relações, rotinas, fatos, situações, 
interesses, concepções de mundo, enfim, toda a vida na escola que interfere 
no tipo de educação que está sendo propiciada a cada aluno, que determinará 
em graus variados a própria qualidade de sua formação. 

Nesse sentido, pensar em uma educação de qualidade implica pensar e repensar a qualidade da 

formação dos mediadores do processo educativo. Considerando a escola como uma das principais instituições 

responsáveis pela educação e os professores como mediadores do processo educativo escolar é imprescindível o 

investimento na formação desse profissional com vistas a dotá-los de instrumentos teóricos e práticos 

necessários ao desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. 

Corrêa (2002, p. 129) afirma existir, em algumas escolas públicas, experiências bem sucedidas que 

 



  43  

mostram a possibilidade da edificação de uma escola pública, de qualidade sendo que a formação de professores, 

entendida como um processo de construção, é de fundamental relevância neste propósito. Para essa autora: 

O espaço coletivo de discussão dos professores na escola pública deve ser 
preservado e estimulado o diálogo sobre sua prática docente, explicitando, 
sistematizando, registrando o seu modo de percebê-la, as razões e os valores 
que as inspiram, uma vez que a inovação resulta de uma construção coletiva, 
que respeita as diversidades de pensamentos e de valores daqueles que fazem 
parte das vivências cotidianas do espaço escolar, onde uma diversidade de 
práticas é idealizada. Nesse processo a escola pode ser inovada na direção da 
melhoria da qualidade em educação. 

De acordo com os Referenciais para a formação de professores (1999, p. 12) “Professor se refere ao 

profissional da educação que trabalha diretamente com crianças, jovens e adultos em instituições responsáveis 

pela educação infantil e fundamental e também ao aluno da formação inicial, o futuro professor”. E, “formador 

se refere a todo profissional que promove, diretamente, formação inicial ou continuada”. 

Considerando que o tema proposto em meu projeto de pesquisa é a Formação Continuada de 

Professores oferecida pelos Programas de Formação, custeados com recursos financeiros repassados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE, este trabalho tomou como ponto de partida a seguinte 

definição de formação continuada, adotada pelos Referenciais para Formação de Professores (1999, p. 19): “A 

formação continuada refere se à formação de professores já em exercício, em programas promovidos dentro e 

fora das escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais ou à distância)”. 

A formação continuada no Brasil e em outros países da América Latina e Caribe tem sido tratada como 

um processo acadêmico externo ao trabalho docente e, salvo raras exceções, está desarticulada das experiências e 

práticas profissionais de cada professor. Esse tipo de formação, geralmente imposta como medida paliativa na 

execução de políticos educacionais, tem concebido o professor mais como um recurso para implantação das 

políticas do que como agentes protagonistas de transformação na educação. 

O modelo de formação docente na América Latina é balizado pelas propostas do Banco Mundial e 

assume um caráter homogeneizador e prescritivo conservador podendo ser considerado como um modelo 

ineficiente, “pontual e não sistemático, que dissocia gestão administrativa da pedagógica e conteúdo dos 

métodos”. Pontuando esse caráter, Paro (2001, p. 52) lembra Torres (1996), para quem a ineficiência desse 

modelo torna-se clara, pois:  

ao ignorar ou desconsiderar os antecedentes, o conhecimento e a experiência 
acumulados; ao pensar a formação como uma necessidade dos docentes, 
negligenciando os demais trabalhadores da educação; ao dissociar a 
formação de outras dimensões do trabalho docente (salários, condições 
trabalhistas, aspectos organizacionais etc.); ao ignorar as reais condições do 
magistério (motivações, conhecimento, tempo e recursos disponíveis); ao 
impossibilitar a participação ativa dos professores no desenho do plano; ao 
apelar a incentivos e motivações externos, em detrimento da aprendizagem e 
da profissionalização docente.  

 
Consoante com o enunciado na Declaração de Cochabamba (2001) é necessário, portanto, uma 

transformação das políticas de formação docente para que haja uma integração da formação inicial com a 

formação continuada. A formação dita continuada, principalmente no Brasil, tem se caracterizado por programas 
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cujos conteúdos metodológicos são fragmentados no tempo e desvinculados do contexto escolar e do cotidiano 

dos profissionais. 

Observa-se que as propostas de formação continuada de professores se apresentam como soluções 

mágicas para preparar os professores para o enfrentamento de questões relacionadas ao cumprimento de suas 

obrigações, como elementos responsáveis pelo desenvolvimento de cidadãos. 

Nesse sentido, Alvarado Prada et al. (2001, p. 78) afirmam que: 

A própria sociedade por intermédio de políticos e cientistas cria formas de 
ajudar os docentes no cumprimento de suas obrigações ‘capacitando-os’ 
‘reciclando-os’ ‘atualizando-os’, ‘aperfeiçoando-os’, ou em termos mais 
modernos qualificando-os, formando-os continuamente. 

Observa-se também que, como soluções mágicas, a formação continuada tem acontecido no Brasil por 

meio de oferecimento de cursos planejados em pacotes fechados, cujo objetivo é o aprofundamento de 

determinados conteúdos previamente definidos por componentes curriculares que desvinculam a teoria da prática 

perdendo assim a visão de totalidade do fazer pedagógico como elemento de construção de conhecimentos.  

As ofertas de formação continuada têm se configurado em eventos pontuais que, de modo geral, não 

respondem às necessidades pedagógicas mais imediatas dos professores e nem garantem a produção de 

resultados observáveis e mensuráveis como são propostos nos objetivos das políticas formuladas para esse fim. 

Segundo Candau e Lelis (1999, p. 56) um dos problemas fortemente suscitados na formação de 

professores é a questão da relação entre teoria e prática, sendo que essa relação deve ser entendida em um 

contexto característico de uma sociedade capitalista que privilegia a separação trabalho intelectual e trabalho 

manual. A visão de unidade teoria e prática educativa deve ser considerada como elemento articulador na 

formação de professores. 

Como afirma Fávero (1981, p. 19): 

A formação do educador não se concretiza de uma só vez, é um processo. 
Não se produz apenas no interior de condições históricas. Faz parte 
necessária e intrínseca de uma realidade concreta determinada. Realidade 
que não pode ser tomada como alguma coisa pronta acabada ou que se repete 
indefinidamente. É uma realidade que se faz no cotidiano. 

Assim, Fávero (1981, p. 13) considera que a formação continuada de professores deve levar em conta 

que “é, sobretudo, num comprometer-se profundo, como construtor, organizador e pensador permanente do 

trabalho educativo que o educador se educa”. 

Repensar as propostas de formação continuada de professores em uma perspectiva de construção e de 

transformação é retomar conceitos e pressupostos defendidos por Saviani, quando defende a Pedagogia 

Histórico-Crítica e levanta a bandeira da necessidade de uma formulação de um projeto pedagógico que leve em 

consideração a natureza e especificidade da educação e sua definição como uma “atividade mediadora no seio da 

prática social global” (SAVIANI, 1989, p. 83). É, antes de tudo, retomar o conceito de escola unitária proposto 

por Gramsci (1984, p. 77): 

[...] na qual o trabalho intelectual e manual como princípio educativo 
concretizaria a possibilidade de formação de um cidadão capaz de exercer 
uma profissão e ter ao mesmo tempo a consciência crítica da sociedade na 
qual vive. 
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Gramsci, ao defender a escola unitária, não deixou de fazer referência ao importante papel que o 

professor desempenharia nessa escola. Ao professor, não caberia apenas o papel de transmissor dos 

conhecimentos, mas também o de educador preocupado com a formação do homem coletivo, do cidadão com 

formação histórico-humanística acompanhada de instrução tecnológica que lhe dê condição de se tornar um 

dirigente. Nesse sentido, o professor é um educador que representa a consciência crítica da sociedade e que deve 

agir como um mediador entre a sociedade em geral e os indivíduos em formação. Para tanto, esse educador 

necessita também de uma formação, de uma preparação para desenvolver esse importante papel. De acordo com 

Farias (1995, p. 146): 

Na concepção gramsciana, a preparação para uma profissão não significa a 
preparação imediata de mão-de-obra para o mercado de trabalho, ou seja, ela 
não se prende a uma aprendizagem técnica ou preparação mecânica. É, antes 
de tudo, a formação de hábitos adequados, necessários ao mundo do 
trabalho. Logo, não seria uma formação a ser realizada apenas dentro de um 
limitado espaço de tempo, mas dentro de uma perspectiva que informe todo 
o processo educativo desde a primeira infância. 

Apoiado em Gramsci e em Marx, Saviani repensou a escola dentro de uma outra visão, ou seja, a 

visão da prática social onde o professor do tipo enciclopedista deixa de existir e dá lugar ao agente social ativo, 

mediador da ação pedagógica, articulador entre teoria e prática, capaz de contribuir com a formação não só do 

profissional, mas também do cidadão. 

A necessidade de articular teoria e prática levou Saviani a buscar alternativas, traduzidas ou expressas 

na concepção que ele denominou de Pedagogia Histórico-Crítica. 

A Pedagogia Histórico-Crítica foi sendo tecida, segundo Libâneo, (1991, p. 31): 

Na linha das sugestões das teorias marxistas que não se satisfazendo com as 
teorias crítico-reprodutivistas postulam a possibilidade de uma teoria crítica 
da educação que capte criticamente a escola como instrumento coadjuvante 
no projeto de transformação social. 

A base da formulação da Pedagogia Histórico-Crítica é a tentativa de superar tanto os limites das 

pedagogias não críticas como também os das teorias crítico-reprodutivistas e o empenho em analisar e 

compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento histórico-objetivo. Tem, portanto, sua 

concepção pressuposta no materialismo histórico. De acordo com Saviani (1991, p. 75) a pedagogia histórico-

crítica “procurava reter o caráter crítico de articulação com as condicionantes sociais que a visão reprodutivista 

possui, vinculado, porém, à dimensão histórica que o reprodutivismo perde de vista”. 

Saviani considera que a nomenclatura de Pedagogia Histórico-Crítica pode ser considerada como 

sinônimo de Pedagogia Dialética, pois tem como objetivo a busca de um pensamento crítico dialético para a 

educação. No entanto, preferiu denominá-la de Pedagogia Histórico-Crítica não só para estimular a curiosidade 

dos leitores e criar oportunidades de debater o tema, mas também para evitar uma interpretação idealista da 

dialética ou mesmo a visão errônea da palavra dialética, considerando o conceito pessoal que cada leitor tem 

desta palavra. 

A expressão Pedagogia Histórico-Crítica é utilizada segundo Saviani (1991, p. 95) para traduzir a 

passagem da visão crítico mecanicista, crítico - a – histórica para uma visão crítica dialética, ou seja, histórico-

crítica da educação. O sentido básico da expressão Pedagogia Histórico-Crítica é a articulação de uma proposta 
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pedagógica que tenha o compromisso não apenas de manter a sociedade, mas de transformá-la a partir da 

compreensão dos condicionantes sociais e da visão que a sociedade exerce determinação sobre a educação e esta, 

reciprocamente, interfere sobre a sociedade, contribuindo para a sua transformação. 

O método preconizado por Saviani situa-se além dos métodos tradicionais e novos e, conforme esse 

autor, “deriva de uma concepção que articula educação e sociedade, e parte da constatação de que a sociedade 

em que vivemos é dividida em classes com interesses opostos”. Ao invés de passos, Saviani preferiu falar de 

momentos que caracterizam esse método, sendo que esses momentos devem ser articulados em um movimento 

único, cuja duração de cada um deles deve variar de acordo com as situações específicas que envolvem a prática 

pedagógica. O primeiro momento, ou o ponto de partida do ensino, é a prática social que é comum a 

professores e alunos, embora, do ponto de vista pedagógico, professores e alunos possam apresentar diferentes 

níveis de conhecimento e experiência dessa prática social. O segundo momento é a problematização, e tem 

como objetivo identificar que questões precisam ser resolvidas dentro da prática social e quais conhecimentos 

são necessários dominar para resolver esses problemas. O terceiro momento é a instrumentalização, ou seja, 

apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários à solução dos problemas identificados, que 

dependem da transmissão dos conhecimentos do professor para que essa apropriação aconteça já que esses 

instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente. O quarto momento é a catarse, que é a 

efetiva incorporação dos instrumentos culturais e a forma elaborada de entender a transformação social. O quinto 

e último momento é a prática social, definida agora como ponto de chegada em que os alunos atingem uma 

compreensão que, supostamente, já se encontrava o professor no ponto de partida. A prática social neste sentido 

é alterada qualitativamente pela mediação da ação pedagógica. 

Diante dessa transformação, Saviani (1985, p. 76) se refere à educação como sendo “uma atividade 

que supõe uma heterogeneidade real e uma homogeneidade possível; uma desigualdade no ponto de partida e 

uma igualdade no ponto de chegada”. 

Para que uma teoria histórico-crítica da educação possa se constituir em pedagogia histórico-crítica, 

ela precisa assumir um posicionamento sobre o que é educação e o que significa educar seres humanos. Segundo 

Saviani, (1991, p. 103): 

A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais da 
educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade 
marcam a educação e, conseqüentemente como é preciso se posicionar 
diante dessas contradições e desenrredar a educação das visões ambíguas, 
para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir a questão 
educacional. 

Partindo da concepção de natureza humana proposta por Marx e Engels de que o homem necessita 

produzir continuamente sua existência e é pelo trabalho que ele age sobre a natureza adaptando-a as suas 

necessidades, Saviani define a educação como um processo de trabalho não material (diferente do trabalho 

material que visa à produção de bens materiais para subsistência), no qual o produto não se separa do ato de 

produção. O trabalho educativo é entendido por Saviani (1991, p. 21) como “o ato de produzir direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto de homens”. 

A produção intencional da humanidade implica a produção de idéias, conceitos valores, hábitos, 

atitudes, conhecimentos, ou seja, a produção do saber ou a forma pela qual o homem apreende o mundo e é 
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humanizado. Conforme Saviani (1991, p. 21) “O que não é garantido pela natureza deve ser produzido 

historicamente pelos homens.” Assim o saber objetivo é considerado matéria prima para a atividade educativa e 

deve ter primazia sobre o mundo da natureza, sobre o saber natural, espontâneo. 

Apoiado em Gramsci, Saviani (1991, p. 103) define a escola como “uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber elaborado, e não do saber espontâneo, do saber sistematizado e não do saber 

fragmentado, da cultura erudita e não da cultura popular”. 

O projeto pedagógico resultante da pedagogia Histórico-Crítica é pautado nessas reflexões sobre o 

conceito de educação e de escola e a tarefa a que se propõe essa Pedagogia em relação à educação escolar de 

acordo com Saviani (1991, p. 16,17) implica: 

a)identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações bem como as 
tendências atuais de transformação; 

b)conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; 

c)provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo 
de sua produção bem como as tendências de sua transformação. 

O grande mérito de Saviani, a despeito de ser profundo conhecedor da obra de autores, como Marx, 

Engels, Gramsci, dentre outros, está em não repetir simplesmente as idéias desses grandes mestres, mas 

incorporá-las às suas reflexões, a partir de uma análise crítica e contextualizada das circunstâncias histórico-

culturais em que cada um desses autores viveu. 

Saviani considera que o método é essencial ao processo pedagógico, mas ele por si só não se garante e 

nem garante uma alteração qualitativa da compreensão da prática social. É necessário que os agentes sociais, 

responsáveis pela mediação da ação pedagógica, sejam agentes sociais ativos, reais, uma vez que eles também 

são elementos objetivos da prática social. É nesse sentido que Saviani (1985, p. 77) valoriza e conceitua a 

educação como “uma atividade mediadora no seio da prática social global”. Mediação que deve servir de critério 

para se aferir o grau de democratização no interior das escolas, considerando que a natureza da prática 

pedagógica supõe uma desigualdade real e uma igualdade possível. Nessa ótica, há que se perceber que Saviani 

vislumbra no professor um agente social ativo, comprometido politicamente com as transformações da 

sociedade. Daí a necessidade de se investir na formação constante desse profissional. 

Já Nóvoa (1992, p. 23-30), afirma que o ponto de partida e o ponto de chegada são sempre a escola 

concreta. O contexto em que os professores atuam deve ser considerado e as escolas devem se transformar em 

espaços de formação docente. Recomenda ainda que sejam considerados tanto os aspectos profissionais quanto 

os pessoais e os institucionais das práticas docentes 

A deficiência da formação inicial tem levado a práticas compensatórias de formação continuada que 

vem se mantendo como uma medida necessária, mas contraditória com relação ao volume de recursos humanos 

capacitados e recursos financeiros investidos, principalmente considerando os critérios definidos pelos Órgãos 

responsáveis pela assistência financeira a programas e projetos educacionais como é o caso do FNDE. Esses 

órgãos sob a justificativa da inviabilidade de recursos para atender a uma extensa rede pública, e um grande 
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número de professores, acaba priorizando ações extensivas e pontuais sem levar em conta as necessidades 

pedagógicas dos beneficiários, a realidade vivida pelos professores que geralmente não dispõem de tempo para 

participar dos programas de formação e até mesmo os conteúdos não adaptados a uma realidade específica de 

cada escola e o perfil do profissional que está sendo submetido ao processo de formação.  

Para Alvarado Prada et al. (2001, p. 79): 

Alcançar um melhor ensino e formação de professores é um processo que 
precisa estar contextualizado na escola, onde os docentes, no seu cotidiano 
profissional, articulam o fazer e o pensar, e na relação com os alunos e os 
conhecimentos, constroem permanentemente sua identidade profissional. 

Nessa perspectiva, Candau e Lelis (1999, p. 68-69) apontam para a necessidade do 

redimensionamento da formação do educador, considerando que, a priori, não tem sentido a definição de 

competência técnica do educador em função de um conjunto de atitudes e habilidades previamente definidas. 

Essas habilidades constam no documento “Referenciais para Formação de Professores”, que, como o próprio 

nome diz, passou a ser uma referência para a orientação e transformação na formação de professores, e estão 

definidas como competências básicas a serem desenvolvidas nos professores, como concretização dos objetivos 

dos cursos de formação de professores.  

Esse enfoque nas competências, destacado nos Referenciais, é enfatizado em outros documentos 

oficiais como o Guia de Consulta do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação-PRASEM, 

organizado por Rodrigues e Giágio (2001, p. 186): 

A garantia da qualidade da educação depende de vários fatores. O mais 
importante deles, com certeza, é aquele relativo à competência dos 
profissionais do magistério. Educadores bem formados, atualizados e 
motivados constituem o elemento básico para a educação de qualidade. 

No entanto, Gadotti (1983, p.79) desestabiliza essa afirmativa ao assegurar que: “Não basta sermos 

competentes para que sejamos educadores. É o grau de consciência política que define se somos ou não 

educadores. Portanto, a formação do novo educador se dará a partir de uma sólida formação política e social”.  

Assim, desenvolver a formação continuada de professores requer a valorização dos conhecimentos e 

das experiências docentes. Essa formação contínua é coletiva e demanda profissionais preparados para fazer a 

“leitura” da realidade a fim de que a proposta pedagógica possa oferecer resposta às demandas da sociedade. 

No item a seguir, reporto-me aos conceitos e propósitos da formação continuada de professores, com 

o intuito de respaldar minhas considerações acerca do assunto e também estabelecer uma relação entre o que a 

sociedade espera e o que tem sido feito em termos de formação continuada de professores no âmbito do 

MEC/FNDE. 

2.2 Formação de Professores: algumas considerações  

A idéia de educação continuada não é recente e, segundo Gadotti (1983, p. 94), já era defendida por 

Lao-Tsé, filósofo chinês, quando, há sete séculos antes de Cristo, dizia que “todo estudo é interminável”. Essa 

idéia foi utilizada pela primeira vez, na França em 1955, sob a expressão “Educação Permanente”, em um 

projeto que visava “assegurar depois da escola, a continuação da instrução e da educação recebida nela”. 
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Atualmente, diferentes instituições, de diversos segmentos da sociedade, têm se dedicado à questão da 

Formação de Professores, fazendo emergir diversas pesquisas, relatos e debates nacionais e internacionais sobre 

o papel e o perfil do professor. Desses debates têm surgido documentos como os Referenciais para a Formação 

de Professores (1999), elaborado pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC –SEF, bem como Programas 

de Formação de Professores, a exemplo dos propostos pelo MEC em parceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação –FNDE nos exercícios 2000, 2001 e 2002. 

Nessa esteira, é pertinente citar Freitas (2002, p. 138), quando destaca que: 

A questão do debate sobre as políticas de formação de professores evoca 
dois movimentos que se entrelaçam de forma contraditória na realidade 
atual: o movimento dos educadores e sua trajetória em prol da reformulação 
dos cursos de formação dos profissionais da educação e o processo de 
definição das políticas publicas do campo da educação, em particular da 
formação de professores que tem nos Referenciais Curriculares para 
Formação de Professores (1999), no parecer nº 115/99 que criou os institutos 
superiores para a Educação. Básica em Nível Superior (2001), sua expressão 
mais visível. 

A formação do educador tem trilhado vários caminhos, do jesuítico ao tecnicista, do humanista ao 

histórico-crítico até o virtual, revelando-se pelo processo de ensino-aprendizagem e pelo impacto social, defende 

Paroneto (2003, p. 14), lembrando em sua pesquisa que autores como Gadotti (1987), Cury (1982) Arroyo 

(1985), dentre outros, após tecer críticas sobre o sistema de ensino brasileiro chegam à conclusão de que as 

licenciaturas e o curso de pedagogia deveriam formar o “educador” sobrepondo-se ao professor.  

Pedro Demo (2000, p. 69) afirma que existe a tendência de se acentuar no profissional só a qualidade 

formal. Para esse autor, o que transparece, em primeiro lugar, no jurista, no médico, no engenheiro, no 

matemático, é a especialização esmerada. Entretanto, consciente dos caminhos da educação, lembra-nos que, nos 

dias atuais, a possibilidade do envelhecimento rápido de qualquer profissionalização determina que o diploma 

não significa mais uma conclusão, mas apenas o reconhecimento de que um estágio se encerra, enquanto outros 

se iniciam, sem fim. Portanto, entende esse educador que diplomar e voltar sempre a estudar possui hoje o 

mesmo peso para a competência profissional. 

Nesse sentido, Guiomar Namo de Mello, corrobora o pensamento de Demo (2000), quando, em 

conferência proferida durante o 3º Seminário Internacional de Educação, realizada em Uberlândia, nos dias 25 e 

26 de fevereiro de 2003, falando sobre o processo de formação de professores no contexto da organização 

escolar, enfatizou a importância de se estabelecer uma formação inicial com duração mais curta, seguida de uma 

formação continuada imediata.  

Essa condição, segundo essa educadora, é de fundamental relevância dado o momento em que 

estamos vivendo na educação básica, cujo desafio maior é o desafio da diversidade. Mello salienta que bem ou 

mal, a educação básica hoje é muito mais inclusiva do que foi historicamente, e que, portanto, a pedagogia 

brasileira terá de ser uma pedagogia que contemple as diversidades, caso contrário, continuaremos em crise. Se 

antes tínhamos uma escola que ensinava para a seleção, hoje temos uma escola que precisa ensinar para a vida. 

Temos, então, que propiciar a formação continuada do professor que se formou naquela que ensinava para 

seleção e não nessa escola que precisa formar para a vida. 

Segundo Alvarado Prada (1997, p. 87) “numa perspectiva histórica a formação para a docência é um 

processo em construção desde tempos remotos da vida de cada professor”. Sendo um processo de construção não 
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dá para pensar a formação continuada do professor isolada da formação inicial. 

Esse mesmo autor (1997, p. 95) enfatiza que “dar continuidade à formação dos docentes nas escolas 

implica um permanente acompanhamento desses em seu local de trabalho para complementar ou mudar para 

melhorar a formação já obtida”. 

O professor de hoje deverá ser visto, então, como aquele profissional que está sempre em constante 

formação. Aquele que se refaz a cada dia. Seu acervo de experiência desloca-se para além do saber-fazer, 

sobretudo para o constante refazer. Concordando com Demo (2000, p. 70) o profissional da educação é, portanto, 

não aquele que apenas executa sua profissão, mas, sobretudo, quem sabe pensar e refazer sua profissão.  

As experiências são acervos de conhecimentos, que vão sendo guardados e constituem os saberes das 

pessoas e cada indivíduo compõe o seu acervo conforme sua identidade tanto pessoal, quanto profissional. 

Assim, os professores compõem seu acervo guardando conhecimentos da docência, do ser enquanto professor. 

São essas experiências que dão identidade a cada profissional, geram novos conhecimentos que possibilitam 

mudanças no fazer e no pensar do cotidiano da sala de aula. É a partir delas que se estabelece a possibilidade de 

pensar a educação pela própria atitude de refletir sobre a prática e experienciar novas ações. 

Ora, esse profissional esperado para os dias atuais não poderá, sem dúvida, ser visto como um 

profissional ideal, com características inatas que sobressaem instantaneamente no exercício de sua função. O 

ideal é que seja tratado como um ser em permanente construção com interesses formativos que não sejam 

“desconectados” do sistema e que se crie e mantenha para esse profissional um espaço de constante reflexão, 

para que também ele possa estar em formação permanente, constante e coerente com as mudanças por vezes 

lentas, por vezes radicais que o mundo em que está inserido apresenta a ele e aos seus alunos.  

Portanto, desenvolver a formação continuada de professores, valorizando os conhecimentos e as 

experiências docentes, é muito mais do que construir um espaço físico onde se aglutinam pessoas de uma mesma 

profissão para discutir determinados temas ou assuntos. Essa formação contínua demanda fazer a “leitura” de um 

mundo intrínseco e extrínseco ao profissional e ao que sua constituição implica, de forma que sejam 

compreendidos e não que se promovam só ações de treinamentos. A esse professor, profissional da educação em 

necessidade constante de formação é importante que se dê um local privilegiado em que as constantes 

indagações sobre o seu fazer docente sejam a mola propulsora de sua profissão. Esse local não deverá ser 

entendido como um lugar físico tão somente, mas como um locus. Um espaço imaterial do qual emanam 

sintonias perceptíveis de reflexões em torno do fazer e refazer-se ao se pensar a educação em todas as suas 

dimensões. Esse espaço privilegiado não deve também ser limitado por um tempo cronológico. Não poderá ter 

um começo ou um fim. Deve, então, acontecer sempre, num continuum.  

Diante da necessidade dessa formação continuada e tendo em conta a complexidade da educação e da 

formação de professores, cabe perguntar: como, quem, onde, quando formar professores?  

Uma questão nos parece essencial, se quisermos entender o processo de constituição de um Programa 

de formação de formadores: quem forma os formadores?  

Esse questionamento é substancial se considerarmos que muitos daqueles a quem são delegadas as 

atribuições de formar professores são os profissionais formados nas diversas áreas do conhecimento, imersos na 

grande área da educação, mas nem sempre pensadores da educação, ou seja, vivem a educação, praticam a 

educação, mas não discutem a educação num nível teórico que os habilitem a relacionar teoria e prática sem a 

cristalizada idéia da escola por receitas.  
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Alvarado Prada (2003) ao analisar esse fato, comenta que muitos dos docentes de cursos de formação 

que não foram preparados para serem professores podem ser excelentes conhecedores em suas áreas específicas 

e considerados profissionais renomados, porém, isso não garante que eles sejam excelentes professores e que 

possam desempenhar bem o papel de professores de professores dada a complexidade da educação. Sobre isso 

assim se expressa Alvarado Prada (2003, p. 22): 

Estes profissionais, desconhecedores dos conhecimentos específicos da 
profissão educativa, em sua atuação como formadores de professores, 
geralmente exercem a docência, ‘recitando fragmentos’ da enorme 
quantidade de informações de sua área, as quais são mais fragmentadas, ao 
serem agrupadas dentro de currículo de formação de professores estruturados 
em compartimentos por áreas e ou disciplinas do saber científico. 

Também não basta colocar todo o foco de luz sobre o conteúdo. É preciso transformar o conhecimento 

em objeto de ensino. O professor deverá, obviamente, aprender para poder “ensinar”, pois ninguém consegue 

ensinar o que não sabe. 

Todavia, há que se promover nos cursos de formação de professores uma relação entre teoria e prática, 

e não pensar que dar estratégia e atividade é ensinar a ensinar, há que se propiciar a transposição didática.  

Pensar a prática docente como um tecido coletivo, que se constitui na interação, fundamentada em um 

pensamento teórico, nutrido por uma ideologia e admitir que esses professores, que estão alunos, devem, a bem 

de sua ação pedagógica efetiva, aprender a levantar questões acerca dos princípios que subjazem às suas práticas 

docentes, os diferentes métodos didáticos, técnicas de pesquisas e teorias da educação, em vez de aprenderem o 

“como fazer”, o que muitas vezes é requerido em cursos para docentes.  

Assim, entendo que a proposta de um Programa de Formação Continuada deve privilegiar o 

desenvolvimento de uma linguagem crítica atenta aos problemas relacionados à prática de sala de aula, 

embasada no apoio pedagógico e que promova a reflexão sobre os problemas escolares, sem ditar normas, 

cartilhas, modelos ou parâmetros nacionais. 

Isso significa que os padrões de comportamento e a forma de operacionalização da escola têm que 

mudar. Até hoje a perspectiva da escola tem sido a de transmitir, por isso o foco de atenção da cultura escolar é 

dado ao ensino, na relação ensino-aprendizagem. A metodologia de ensino do tipo instalação de kits multimídias 

têm sido utilizada no processo de “reciclagem” de professores para otimizar os instrumentos de como ensinar e 

se apresentado como um esforço de mobilização das políticas em prol da educação. Isso sinaliza que o como e o 

que se transmite vem tendo preferência tanto nas políticas que regem a educação, quanto no micro espaço da 

ação educativa: a sala de aula.  

Mas o que de fato se espera de um professor é a compreensão do ato educativo como uma ação que 

desencadeia outras ações e que seja fomentada por uma reflexão constante. 

O ser ontológico, com seus valores, com suas práticas e concepções deve ser considerado em todas as 

suas dimensões. E, para tal, um Programa destinado a favorecer o processo de construção e de interação de 

práticas e saberes docentes, com vistas a uma educação integral, deverá se constituir em um meio para se 

repensar e reestruturar a natureza da atividade docente, em que os professores sejam vistos como 

transformadores de suas próprias ações, numa constante busca.  

Segundo Freitas (2000, p. 149) essa visão de transformação ainda não está presente nas concepções 

subjacentes às políticas de formação de professores adotadas pelo MEC: 
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No âmbito da formação continuada, as políticas atuais têm reforçado a 
concepção pragmatista e conteudista da formação de professores. Neste 
particular, cabe destacar a redução da concepção de formação contínua a 
programas como os Parâmetros em Ação e a Rede de Formadores, sob 
patrocínio do MEC em articulação com municípios e algumas instituições 
formadoras. 

As diversas instituições formadores que visam à formação inicial e continuada de professores, 

incluindo principalmente os Institutos Superiores de Educação-ISE, regulamentados pela Resolução CP-CNE nº 

1, de 30/09/199 desconsideram as experiências bem sucedidas de formação de professores e redirecionam essa 

formação de acordo com os ditames dos organismos internacionais. Segundo Dourado (2001, p. 53) a referida 

Resolução ao considerar as ISE como instituição de caráter profissional para fins de formação de professores: 

Implementa ações na contramão do movimento nacional desencadeado pelas 
faculdades de educação das universidades públicas, entidades científicas e 
sindicais, particularmente a Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação (Anfope), que advogam a docência como base da 
formação de todo educador e, portanto do pedagogo. 

Dourado afirma, ainda, que o modelo de formação que está sendo implantado por esses Institutos tem 

como objetivo “a melhoria dos indicadores educacionais em relação à titulação do quadro docente, sem uma 

implicação efetiva na melhoria da qualidade de formação e das condições de trabalho”. 

A formação continuada não pode, portanto, limitar-se à transmissão de conteúdos e metodologias de 

ensino necessárias ao aprimoramento da habilitação para docência. O conceito de formação continuada deve ir 

mais além, pois, a despeito do discurso com ênfase na qualidade, enunciado pelos órgãos públicos, responsáveis 

pela educação no país, o que se tem visto é um processo de direcionamento das políticas de formação de 

professores para justificar o aligeiramento da formação inicial e um crescimento vertiginoso de cursos que 

privilegiam muito mais a quantidade de titulações do que a tão apregoada qualidade e a própria formação em si. 

A formação continuada objetiva o desenvolvimento pessoal e profissional mediante práticas de 

envolvimento dos docentes na organização da escola, do currículo, nas atividades pedagógicas e outras. O 

professor precisa deixar de executar propostas prontas passadas pelos cursos de capacitação para refletir sobre 

sua prática, investigar e construir teorias sobre o seu trabalho, enfim ganhar autonomia própria, surgindo assim 

uma nova concepção de formação. 

Essa nova concepção assume o sentido mais ampliado de formação continuada. Conforme Libâneo 

(2001, p. 66) o professor prepara-se teoricamente nos temas pedagógicos e nos conteúdos para poder realizar a 

reflexão sobre sua prática, atuando como intelectual crítico na contextualização sócio-cultural de suas aulas e na 

transformação social mais ampla; torna-se um investigador em sua sala de aula, analisando suas práticas, 

experimentando novas formas de trabalho, inventando novos procedimentos e criando novas soluções.  

O professor transforma-se assim num pesquisador, a caminho de construir sua autonomia profissional, 

enriquecendo-se de conhecimentos e práticas e aprendendo a resolver problemas. Não precisa tanto saber aplicar 

regras já estabelecidas, mas precisa ser capaz de inventar suas próprias respostas, garante Libâneo (2001, p. 67). 

A seguir apresento os indicadores pontuados pelo MEC/FNDE para definir as políticas de 

implementação dos programas de formação continuada de professores. 
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2.3 Critérios para a Assistência Financeira do FNDE 

As ações do FNDE são norteadas por decisões emanadas do Conselho Deliberativo, que, pelo regimento 

interno dessa Autarquia, é presidido pelo Ministro da Educação. 

Anualmente, o FNDE, em parceria com o MEC, publica um documento com os critérios e diretrizes 

para assistência financeira a programas e projetos educacionais naquele exercício.  

Essa assistência financeira é destinada apenas à Pré- Escola e ao Ensino Fundamental em todas as suas 

modalidades e tem como beneficiários os Estados, representados pelas Secretarias Estaduais de Educação, os 

Municípios, representados pelas Prefeituras Municipais, alguns Órgãos Federais, e Organizações Não 

Governamentais-ONGs que desenvolvem ações educativas destinadas ao ensino fundamental. 

Esse documento, antes denominado de Sistemática para Financiamento da Educação e de Normas para 

Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais – NAFPPE, e, atualmente, Manual de Orientações 

para Assistência Financeira a Projetos Educacionais, é elaborado em consonância com os critérios definidos 

pelas Secretarias de Ensino Fundamental – SEF, de Educação Especial – SEESP e de Educação à Distância – 

SEED do MEC, que definem as prioridades educacionais, em conformidade com as metas do Governo Federal. 

Além das metas estabelecidas, a elaboração desse documento leva em conta os critérios de 

transferências voluntárias de recursos definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, anual e Lei 

Complementar nº 101- Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal e as Resoluções do FNDE que 

disciplinam seus procedimentos internos. 

Os Critérios Gerais definidos pelo MEC para direcionar a Assistência Financeira do FNDE no exercício 

de 2000, 2001 e 2002 foram os seguintes: 

1. Política do MEC de privilegiar programas universais: 

A partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 

1990, as políticas educacionais foram marcadas por reformas que visavam atender as orientações dos organismos 

internacionais ligados a ONU. As recomendações desses organismos para as políticas educacionais dos países 

pobres mais populosos do mundo estavam direcionadas à promoção da equidade social e universalização do 

ensino básico. Esse compromisso já havia sido firmado na Constituição Federal de 1988, porém, as medidas 

efetivas só começaram aparecer após a participação do Brasil na Conferência Nacional de Nova Delhi, em 1993, 

quando os compromissos assumidos para privilegiar os programas universais voltados para a garantia de 

educação básica para todos foram retomados. 

2. Restrição orçamentária para as transferências voluntárias: 

As políticas educacionais adotadas no Brasil são explicitamente marcadas pela política macroeconômica 

imposta pelo Banco Mundial em sintonia com o Fundo Monetário Internacional e se fundamentam no 

reducionismo econômico e incentivo as políticas de ajuste estrutural aos países em desenvolvimento. As 

imposições desses organismos internacionais para financiar projetos de desenvolvimento configuram-se em altas 

contrapartidas por parte dos interessados nos financiamentos tornando-os reféns desses organismos. À medida 

que aumenta a dívida, diminuem-se os investimentos sociais priorizando assim aqueles cujos custos e benefícios 

são compatíveis com os interesses dos financiadores. A educação vista sob a ótica economicista dominante 

prioriza a empregabilidade em detrimento da mobilidade social caracterizando assim a idéia de que eventos 

pontuais direcionados a melhoria da mão de obra desejada pelo capitalismo são suficientes para garantir a 
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manutenção desse sistema. Decorre daí as constantes e alarmantes reduções nos recursos destinados à educação e 

aos programas que visam a melhoria da qualidade do ensino, em contraposição aos programas direcionadas à 

universalização do ensino como promoção da eqüidade social. 

3. Estratégia de focalização dos recursos na solução de problemas educacionais: 

Embora com limitações orçamentárias para esse fim, os critérios adotados pela SEF/MEC estão sendo 

direcionados para a solução de problemas educacionais relacionados não apenas com a universalização do ensino 

básico e garantia de acesso a escola a todos os cidadãos, configurado, em exercícios anteriores a este estudo, no 

incremento de matrículas e investimentos em construções ampliações e reformas de prédios escolares e 

distribuição de transporte escolar. A partir de 1999, os recursos estão sendo direcionados às propostas de 

melhoria da qualidade do ensino, quer seja pelo investimento na formação continuada de professores, quer seja 

na adequação do material didático distribuído nas escolas, vislumbrando as diversas modalidades de ensino 

dentro do Ensino Fundamental. Segundo Brasil (2002) o objetivo dos Programas desenvolvidos pelo FNDE é 

“atuar nas principais áreas onde foram detectados problemas educacionais, fomentando as políticas de educação 

na região e induzindo o aprimoramento da educação local, centrada na implementação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais”. 

4. Política de estímulo à implementação dos Parâmetros em Ação para a Criação da Rede de 

Formadores: 

Os estudos anteriores feitos pela SEF apontaram para a necessidade de se instituir parâmetros 

curriculares nacionais orientadores de ações educativas que aprimorassem o ensino fundamental contribuindo 

assim para a melhoria da qualidade da educação. Os parâmetros foram então elaborados em atendimento às 

metas do Plano Decenal de Educação, conforme já descrito anteriormente, e divulgados em âmbito nacional por 

meio das Secretarias Estaduais de Educação. 

Dado o caráter atribuído como inovador à proposta dos PCN, e o despreparo dos profissionais para 

operacionalizá-los, aliado a uma certa resistência comum aos seus opositores, quer pela forma como foram 

elaborados, quer pelas suas orientações, a SEF/MEC precisou criar mecanismos para implementar a divulgação e 

utilização desses parâmetros. Considerando ainda os parcos recursos destinados aos Programas que visam a 

melhoria da qualidade da educação, a extensão do projeto e a pretensão de uma coesão nacional, o mecanismo 

escolhido pela SEF foi o da criação da Rede de Formadores com vistas à divulgação e multiplicação, entre os 

municípios brasileiros, da “filosofia” e objetivos dos PCN. 

Nota-se que os critérios estabelecidos para a concessão de assistência financeira pelo FNDE são 

amparados pelas políticas públicas adotadas pelo MEC em consonância com as metas determinadas pelos 

organismos internacionais. No caso específico da elaboração dos PCN, fica evidente a interferência dos 

organismos internacionais e a própria omissão da SEF/MEC em relação à fixação de conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, quando, ao elaborar os PCN, ancorou-se apenas nas orientações fornecidas pelo Plano 

Nacional de educação para Todos desconsiderando os estudos preliminares, os pareceres8 e documentos9 do 

                                                 
8 Veja: BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 
Básica. Parecer CEB n.4/98. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília, DF: MEC/CNE, 
1998. 

 

9 Veja: BRASIL: Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 
Básica. Resolução n. 2, de 7 de abril de 1998. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 15 abr.1998 e, 
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Conselho Nacional de Educação–CNE sobre elaboração de currículos e, principalmente, sobre as competências 

do CNE para deliberar sobre as diretrizes curriculares do MEC. Essa posição, adotada pelo MEC, configurou-se 

em um conflito de competências com o CNE, fato que exacerbou as resistências dos educadores diante dos PCN, 

tendo em vista que os referenciais externos tiveram a prerrogativa do MEC, na elaboração desses parâmetros.  

Além dos conflitos de competências travados entre o CNE e o MEC para a elaboração dos parâmetros, 

os quais não pretendo detalhar visto não ser o objetivo do presente trabalho, muitos são os entraves e conflitos 

que se configuram nos meandros das políticas educacionais e conseqüentemente nas transferências de recursos 

destinadas ao desenvolvimento de programas e projetos educacionais.  

Tomando como referência os programas e projetos direcionados à formação de professores, apresento, a 

seguir, algumas dificuldades mais comuns, que têm se interposto no processo de transferência de recursos e no 

desenvolvimento dos programas de formação continuada de professores e que podem, em alguns casos, ser 

consideradas como entraves na concretização desses programas. 

 

2.4 Entraves para a Concretização do Programa de Formação Continuada de 
Professores  

Como membro da equipe do MEC e especificamente como coordenadora de um dos setores do FNDE 

responsável pelo processamento e análise dos projetos educacionais recebidos por essa Autarquia, pude 

vivenciar os caminhos e entraves para a concretização dos Programas de Formação Continuada de Professores 

propostos por esse Ministério.  

Muitos são os entraves encontrados pelo MEC e principalmente pelos municípios para efetivar um 

Programa de Formação Continuada de Professores. Dentre eles podemos citar as restrições orçamentárias para 

transferências voluntárias de recursos, a falta ou deficiência na formação inicial de professores, os aspectos 

burocráticos das transferências de recursos, incluindo nesse item a necessidade de habilitação do proponente, a 

escassez de consultorias ou instituições abalizadas para coordenar os cursos de formação continuada de 

professores, os altos custos cobrados pelas consultorias, a falta de interação e de interesse das instituições 

públicas de ensino superior para efetivar e manter cursos de formação continuada de professores em parceria 

com as secretarias estaduais e municipais de educação e a falta de políticas públicas direcionadas a formação de 

professores. 

Para que transferências voluntárias de recursos, destinadas ao desenvolvimento de programas nos 

Estado, Distrito Federal e municípios, sejam efetivadas pelo FNDE, é necessário que o ente beneficiário desse 

recurso atenda ao disposto nas legislações que tratam do assunto.  

Para efeito da LDO 2001, (Lei n. 9995, de 25.07.2000) art. 35: 

Entende-se por transferências voluntárias a entrega de recursos concorrentes 
ou de capital a outro ente da Federação, a título de auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema Único de Saúde.  

                                                                                                                                                         

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 
Exposição de motivos ao encaminhamento das diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: CNE, 1997. 
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As transferências de recurso feitas pelo FNDE ou por outro órgão transferidor são realizadas mediante a 

celebração de convênio entre o órgão transferidor, denominado “Concedente” e o beneficiário, denominado 

“Convenente.” 

De acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Orientações para Assistência Financeira a 

Projetos Educacionais/FNDE, (2001, p.12 e 13), para se habilitar à celebração de convênios e ao recebimento 

dos recursos:  

É necessário que a entidade proponente comprove a sua capacidade legal, 
habilitação jurídica e regularização fiscal, inclusive no que se refere à 
situação de adimplência junto à União, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: (Veja Anexo I) 

Sabemos que o cumprimento dessa decisão legal não tem sido fácil para as prefeituras municipais e nem 

para as secretárias estaduais de educação, uma vez que não se trata apenas de um procedimento burocrático, mas 

está vinculada a questões políticas e orçamentárias específicas de cada proponente.  

Observei, durante o tempo em que exerci a coordenação da COAPE, que esses documentos, embora 

exigidos mediante amparo legal, para serem emitidos, requerem o controle e a autorização de outros órgãos 

municipais e estaduais da esfera administrativa, independentes das Secretarias de Educação que são as 

responsáveis pela elaboração dos projetos enviados ao FNDE e também as mais interessadas no recebimento dos 

recursos transferidos por esse Órgão. Geralmente, nos Estados e Municípios, a emissão dos referidos 

documentos ficam sob a responsabilidade das Secretarias da Fazenda ou do Planejamento. Para serem emitidos, 

exigem o pagamento de valores devidos aos órgãos emitentes sendo que tais pagamentos, além da 

disponibilidade orçamentária de recursos, dependem da autorização dos secretários responsável por uma dessas 

pastas no Estado ou Município. Por questões de limitações de recursos, comuns aos cofres da maioria dos 

Estados e Municípios, e também por questões culturais e pelo hábito de tentativa de sonegação de pagamentos de 

impostos, muitos Estados e Municípios proponentes não mantêm esses documentos atualizados e dentro dos 

prazos de validade exigidos por lei. Alguns Estados e Municípios só se interessam em regularizar a sua situação 

fiscal após ter a certeza de que seus projetos foram aprovados pelo MEC/FNDE e de que serão contemplados 

com algum recurso. Acontece, porém, que devido à burocracia para emissão de alguns documentos e a pouca 

disponibilidade orçamentária do proponente para quitar os débitos fiscais, geralmente acrescidos de juros por 

atrasos de pagamento, o tempo para a habilitação do proponente perante o órgão transferidor se esgota.  

Essas dificuldades eram sempre apontadas pelos secretários municipais de educação, quando os técnicos 

do FNDE cobravam dos interessados o envio dos documentos exigidos para a habilitação do proponente. Em 

períodos de mudança de governo, tal situação se agrava e é muito comum alguns atuais secretários municipais de 

educação ou os próprios prefeitos dos municípios proponentes se dirigirem ao FNDE para reivindicarem um 

maior prazo para apresentação dos documentos ou mesmo para apresentarem justificativas sobre o motivo da 

irregularidade fiscal e inadimplência junto à União. Tal justificativa geralmente é acompanhada de processos ou 

Mandado de Segurança contra ex-prefeitos ou ex-governadores que, ao encerrarem seus mandatos, deixam 

dívidas para o sucessor ou então, não comprovam por meio do Balanço Contábil do Estado ou do Município o 

cumprimento dos limites constitucionais referentes às áreas de educação e saúde. Considerando que o Balanço 
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Contábil solicitado para transferências de recursos se refere sempre ao balanço do exercício anterior, o atual 

prefeito municipal ou o governador, na qualidade de representante legal do município ou do estado, sempre arca 

com as conseqüências das atitudes do representante anterior.  

Os dados apresentados nos documentos Relatório Anual de Atividades do FNDE dos exercícios 2000, 

2001, 2002 apontam o grande número de instituições proponentes (incluindo Estados, Municípios e ONGs) que 

não conseguem se habilitar ao recebimento de transferências voluntárias de recursos dentro dos critérios 

estabelecidos pelo FNDE, em conformidade com a legislação que trata do assunto. 

O quadro a seguir demonstra a situação das instituições que apresentaram documentos de habilitação ao 

FNDE, nos exercícios 2000, 2001e 2002: 

Quadro I: Instituições que apresentaram documentos para habilitação 

Exercício Total Habilitadas Não Habilitadas 
2000 3419 2673 746 
2001 5727 2964 2763 
2002 5265 4511 754 

Fonte: FNDE/DIRPE-SAPE 
De acordo com esses relatórios a maior parte das instituições não habilitadas apresentou problemas com 

a documentação exigida, não atendendo, portanto, ao dispostos nas leis que estabelecem os critérios para as 

transferências voluntárias de recursos. 

Nesse sentido, a criação de municípios Pólos e o critério adotado pelo FNDE, a partir de 2001, para 

conceder assistência financeira aos municípios que integravam os 92 Pólos do Programa Parâmetros em Ação, 

favoreceu muitos municípios brasileiros que não tinham condições de se habilitarem à celebração de convênios e 

ao recebimento de recursos e que foram e considerados beneficiários do Pólo. Pelos critérios estabelecidos pelo 

FNDE, apenas o município indicado para ser o Pólo deveria apresentar a documentação exigida para a 

Habilitação. Caso esse município indicado apresentasse alguma dificuldade no processo de habilitação ao 

recebimento dos recursos os beneficiários poderiam indicar outro município, que atendesse às exigências legais e 

apresentasse a documentação exigida, para ser o Pólo. 

Noto que este procedimento, adotado para resolver um dos entraves, a dificuldade de habilitação, cria 

outros entraves ao processo de transferências de recursos e um entrave maior, a descontinuidade e a 

desarticulação das ações planejadas e, até o momento, desenvolvidas pelo Município Pólo. Se um município é 

indicado pela SEF para ser o Pólo, pressupõe-se que, a priori, esse município possui os requisitos para assumir 

tal responsabilidade e compromisso com os projetos que serão desenvolvidos. Não compete à SEF analisar e 

nem julgar a habilitação legal do Município Pólo, sendo seu critério de indicação respaldado apenas pelas 

condições apresentadas pelo município para atuar no desenvolvimento das ações planejadas e desenvolvidas com 

a sua parceria ou sob sua supervisão. A análise dos documentos de habilitação é feita pelo FNDE, após o 

cadastramento do proponente no Sistema de Assistência a Programas e Projetos Educacionais SAPE/DIRPE. 

Ora, se a SEF supervisionou o trabalho de um município ou tornou se parceira desse, como no caso do Programa 

Parâmetros em Ação, onde, os consultores da SEF assistiam diretamente os coordenadores do Município Pólo, 

para que esses multiplicassem os conhecimentos aos coordenadores dos municípios beneficiários, torna-se 

incoerente e injustificável todo esse trabalho anterior se, no momento da transferência de recursos, por 

dificuldades legais desse município, é indicado um outro para ser o pólo. Resolve se o problema da habilitação 
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legal e cria-se o problema da habilitação técnica. Ou seja, o trabalho de orientação feito anteriormente com um 

município para ser o pólo é desconsiderado e, por questões de conveniência das administrações públicas, o 

convênio é firmado com outro município que, além de receber os recursos, passa a ser o Município Pólo sem ter 

a competência técnica para coordenar as ações e os projetos orientados pela SEF/MEC. 

Um outro entrave nesse processo de transferência de recursos, decorrente da possibilidade de indicação 

de outro município para ser o Pólo, que não o anteriormente aprovado pela SEF/MEC, é a necessidade de um 

outro cadastramento, no FNDE, do município indicado e a análise dos documentos enviados. O recadastramento 

de municípios, com as devidas alterações da condição de beneficiário para Pólo e vice-versa, ocasiona atrasos na 

habilitação do proponente e conseqüentemente na transferência dos recursos necessários ao desenvolvimento dos 

projetos aprovados pela SEF/MEC. Ressalto que esta situação interfere apenas nos municípios, uma vez que nos 

Estados, não existe a figura do Pólo, sendo a Secretaria Estadual de Educação a representante de cada Estado.  

O atraso na liberação dos recursos gera muitos outros entraves para os proponentes. Como exemplo 

desses entraves, podemos elencar as alterações dos orçamentos apresentados nos projetos, decorrentes dos 

aumentos nos preços dos produtos ou dos serviços cotados; a impossibilidade de firmar um contrato com uma 

consultoria e definir datas certas para a realização dos eventos, a impossibilidade de reservar locais adequados 

para realização do evento e de contratar quaisquer outros serviços terceirizados ou efetuar qualquer compra de 

produtos ou material necessário. 

Ressalto que, de acordo com o Manual de Orientações para Assistência a Projetos Educacionais (2001, 

p. 16):  

Os documentos comprobatórios de realização das despesas efetuadas, na 
execução do objeto do convênio (notas fiscais, recibos, faturas e quaisquer 
outros documentos comprobatórios de despesas) emitidos em nome do 
convenente, deverão ser identificados com o nome do FNDE e o número do 
convênio, não sendo admitidos documentos de despesas realizadas em data 
anterior ao início ou posterior ao término do prazo de execução.  

Portanto, se o proponente não tem certeza se haverá liberação dos recursos e nem da data em que isso 

poderá acontecer e também não pode, pelas regras do convênio, efetuar despesas antes da liberação dos recursos, 

todo o seu plano de trabalho fica passível de alteração. Essa alteração, a princípio, não é considerada na época da 

assinatura do convênio e da liberação dos recursos o que faz com que o convenente tenha que arcar com custos 

extras para execução do objeto do convênio ou fazer adequações no projeto (Reformulação de Metas) dentro dos 

critérios estabelecidos pelo concedente. Essa reformulação de metas depende da permissão do FNDE e, quando 

são aprovadas, geram automaticamente um atraso na execução do objeto do convênio, ou seja, a efetivação do 

projeto. Quando não são aprovadas, implicam na execução fiel das ações, conforme pactuado pelo convenente 

ou na responsabilidade desse de responder pelas conseqüências da inexecução total ou parcial do convênio, 

conforme Cláusula Décima que assim explicita: 

O (A) CONVENENTE que descumprir as cláusulas deste convênio e as 
especificações do Plano de Trabalho aprovado será responsabilizado pela 
irregularidade praticada, sujeitando-se a instauração de Tomada de Contas 
Especial, na forma prevista na legislação pertinente, sem prejuízo da 
aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 

Outro entrave é que, de acordo com a legislação referente a transferências voluntárias de recursos, o 
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proponente para celebrar o convênio deve prever uma contrapartida de pelo menos um por cento (1%) do valor 

do projeto apresentado, sendo que essa contrapartida deve ser depositada na conta destinada ao convênio caso 

esse seja firmado. Essa prerrogativa, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, limita de alguma 

forma as prefeituras menos providas de recursos para arcar com os valores destinados a contrapartida. 

Os fatores apresentados como dificuldades ou entraves podem aparecer isoladamente ou mesmo 

reunidos nos critérios estabelecidos para transferências de recursos. Isso é variável de acordo com a realidade de 

cada município brasileiro e deve ser considerado dentro de uma outra lógica que parta dos princípios da 

democracia e que considere a existência da diversidade e das desigualdades que permeiam nosso país. 

Para Azevedo (2002, p. 66): 

Os processos de descentralização das políticas educativas, tal como 
impulsionados pelo poder central, aparentam desconhecer as diversidades 
que caracterizam a sociedade brasileira. Esses processos, que tem na 
participação um dos seus pressupostos, tendem a se assentar numa 
representação da nossa sociedade que afirma a existência de estrutura e 
relações sociais democraticamente consolidadas como uma estratégia de 
transferir para o poder local encargos e decisões previamente tomadas, para 
tão somente serem executadas. 

Todos esses fatores citados como dificuldades ou entraves me leva ao pensamento de que os caminhos 

da descentralização de recursos são sinuosos e cheios de surpresas para aqueles que pretendem alcançar algum 

benefício financeiro por parte da União, independentemente do julgamento do mérito ou não de sua solicitação. 

Observei, durante o tempo em que atuei na Autarquia, que os critérios definidos para liberação de 

recursos estão atrelados a exigências legais para transferências voluntárias de recursos e que os proponentes nem 

sempre estão preparados para solucionarem os problemas decorrentes da necessidade de cumprir esses 

dispositivos legais. Muitos deles, por não conhecerem a legislação ou por acreditarem na possibilidade da força 

de representantes políticos para resolver os problemas sem ser pelo caminho legal, entregam seus projetos e 

documentos nas mãos de lobistas em vez de recorrerem diretamente ao FNDE. Esse procedimento, com certeza, 

gera mais ônus para os proponentes que arcam com os custos cobrados por esses lobistas e também para a 

Autarquia que na tentativa de orientar o proponente na solução das pendências, investe muitos recursos em 

transmissão de fax, ligações interurbanas, envio de sedex, além dos recursos humanos destinados à realização 

dessas atividades. Embora os projetos apresentados por um município sejam de interesse público, pela 

legislação, o responsável pelo projeto é o representante legal do Município ou do Estado e, pelas regras da 

Autarquia, as informações devem ser direcionadas a esse representante ou a algum outro representante da esfera 

administrativa indicado por ele, por meio de procuração, não sendo permitido, portanto, o contato dos técnicos 

do FNDE com lobistas, para tratar de assuntos do interesse dos proponentes. 

Um outro ponto que deve ser considerado é o despreparo da grande maioria dos municípios para 

elaborar um projeto de solicitação de recursos, nos moldes solicitados pelo FNDE. Anualmente, após a 

publicação da Resolução que estabelece critérios para assistência financeira a programas e projetos educacionais, 

a SEF e o FNDE encaminham os seus técnicos para dar treinamentos aos secretários estaduais e municipais de 

educação nas diversas regiões do país. Devido ao número reduzido de técnicos que dispõem esses dois órgãos e 

o grande número de municípios que necessitam de orientações, os encontros são centralizados em alguns 

municípios e os demais são convidados a participarem do treinamento no município mais próximo onde será 

realizado o evento. Nessa organização do Encontro de Representantes de Educação dos municípios a SEF e o 
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FNDE contam com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME. 

A organização geralmente apresenta falhas à medida que alguns municípios são excluídos ou são 

informados de última hora e não têm como enviar um representante, ou quando, por questões políticas de 

vizinhança, alguns municípios se excluem e não participam do evento. Além disso, alguns municípios enviam 

para participarem do treinamento um representante leigo, com poucos conhecimentos sobre o assunto e sobre a 

situação educacional do município e sem experiência na elaboração de projetos. Esse fato é muito comum em 

períodos de transição de governos, quando os novos secretários estão assumindo suas “pastas” e ainda não estão 

familiarizados com as demandas e organização da secretaria de educação e nem com os procedimentos adotados 

pelo MEC/FNDE. 

O treinamento, de certa forma, acaba comprometido e a equipe de técnicos da SEF/FNDE não consegue 

atender às demandas para orientação na elaboração dos projetos.  A conseqüência desse fato é o envio de um 

grande número de projetos ao FNDE, sendo a maioria deles com erros de elaboração ou totalmente fora dos 

critérios estabelecidos pela Resolução. Como os projetos são protocolados no FNDE e são de interesse público, a 

lei que estabelece os critérios para processos administrativos determina que todos os processos sejam analisados 

e emitidos parecer ao interessado. Assim os poucos técnicos que atuam na Autarquia ficam com a 

responsabilidade de analisar todos os processos e solicitar as correções ou emitir um parecer sobre o 

indeferimento da solicitação, nos casos de processos fora dos critérios estabelecidos. 

Todas essas dificuldades, enfrentadas, principalmente, pelos Estados e Municípios mais carentes ou 

menos desenvolvidos, são, diariamente, vivenciadas pelos técnicos do FNDE que atuam diretamente com o 

recebimento e análise de documentos de habilitação e de projetos educacionais enviados a essa Autarquia. 

Entendo, portanto, que, ao se planejar ações educacionais, os órgãos responsáveis pela elaboração das 

políticas que sustentam essas ações devem adotar um planejamento estratégico que inclua um instrumento de 

gestão visando também à melhoria da capacidade institucional das secretarias estaduais e municipais de 

educação para desenvolverem essas ações. É necessário um alinhamento das políticas e das ações propostas de 

forma que, ao aderirem às propostas, as secretarias envolvidas se tornem verdadeiramente parceiras desses 

órgãos, garantindo assim a sustentabilidade das políticas e das ações desenvolvidas. Esse alinhamento deve 

implicar, ainda, o compromisso das secretarias de criar mecanismos para implementar e gerenciar de forma 

eficaz as propostas estaduais ou municipais e ao mesmo tempo priorizar o apoio às escolas no desenvolvimento 

das ações propostas. 

Portanto, as transferências de recursos para educação, bem como os critérios definidos para essa 

transferência devem ser considerados quando se propõem ações de Formação Continuada de Professores, pois, 

estão intrinsecamente ligados a ação do Estado e aos discursos que, ao mesmo tempo em que propõem ações 

efetivas para diminuir as desigualdades sociais, desvinculam essas ações de um projeto de desenvolvimento 

social mais amplo, capaz de contribuir para solucionar o problema da eqüidade e qualidade da educação. 

Não basta transferir recursos, é necessário um aprofundamento dos impactos causados na comunidade 

escolar diante das dificuldades e vieses causados por essas transferências à medida que, amparadas por uma 

legislação, cria critérios que caminham na contramão dos objetivos propostos pelos órgãos transferidores e 

principalmente dos interesses dos beneficiários dessas transferências. 

No próximo capítulo descrevo os caminhos da pesquisa e o contexto em que ela foi realizada, 

procurando, com isso, fazer uma ligação entre os dados coletados e o referencial teórico até o momento 
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apresentado. 

 



    

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

O lugar dos resultados da pesquisa não é mais o gráfico e 
a tabela, mas o próprio homem. Aquele que desencadeia, 
realiza e se serve da pesquisa.  

(RIBEIRO, 2000. p. 112)

 



    

DA SALA DE AULA AO MINISTÉRIO: OS ITINERÁRIOS 
DA PESQUISA 

3.1 Contextualização  

A coleta de dados e observações que se constituíram no objeto de estudo aconteceram no Município 

Pólo de Orlândia/SP e no Município de Igarapava/SP, especificamente nas Secretarias Municipais de Educação e 

nas escolas municipais ou municipalizadas beneficiadas com o Programa de Formação Continuada de 

Professores, instituído pelo MEC/FNDE, no exercício de 2001. 

De acordo com a Minuta do Plano Anual de Educação do Município, ainda em processo de aprovação 

pela Câmara de Vereadores, o município de Orlândia abrange uma área de 302Km² sendo 140Km² de área 

urbana. Está localizado na região nordeste do Estado de São Paulo distando 365 Km da capital São Paulo, 823 

Km de Brasília e 146 Km de Uberaba, onde reside a pesquisadora. Conta atualmente com 36.931 habitantes, 

sendo 816 habitantes na área rural. A taxa de urbanização é de 97,79%. A economia predominante no município 

é fundiária, com uma agricultura diversificada em cana de açúcar, soja e milho. Na pecuária, apresenta 

atividades pastorais de criação de bovinos, suínos, frangos caprinos, eqüinos sendo a cidade conhecida como 

“Capital do Cavalo Manga-larga”. Conta ainda com 61 indústrias, 363 estabelecimentos comerciais e 233 

estabelecimentos de serviços. O sistema educacional (municipal, estadual e privado) é composto por quatro 

creches, 11 escolas de educação infantil, oito escolas de ensino fundamental de 1ª a 4ª série, oito escolas de 

ensino fundamental de 5ª a 8ª série, cinco escolas de ensino médio que atendem aproximadamente 8081 alunos 

distribuídos nestes diversos seguimentos da Educação Básica. O quadro de professores é composto por 283 

professores sendo 188 da rede municipal. Desses 283 professores, 55 têm formação em Magistério completo (24 

lecionam na educação infantil e 31 na 1ª a 4ª série) e 228 possuem formação superior (49 lecionam na educação 

infantil, 154 nas classes de 1ª a 4ª série e 25 nas classes de Educação de Jovens e Adultos-EJA). 

A partir do lançamento dos PCN, a Secretaria de Ensino Fundamental do MEC/SEF começou a formar 

grupos de estudos para divulgação do material produzido e dos conteúdos e propostas contidos nesses 

documentos. Esses grupos de estudos foram centralizados em pólos, sendo que cada município que se 

interessava em participar dos grupos de estudo fazia sua solicitação de adesão por meio de ofício dirigido a 

SEF/MEC que, após análise do pedido e dos critérios para adesão, encaixava o município solicitante como 

participante de um pólo já existente, nos casos de deferimento.  

Antes o município de Orlândia fazia parte do Pólo de Ribeirão Preto/SP. Por intermédio da então 
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secretária de educação de Orlândia, que era representante da UNDIME na região, a Secretaria Municipal 

manifestou ser favorável à criação de um pólo em Orlândia, pois o município contava com uma estrutura 

educacional e física adequada para receber uma consultoria do MEC e coordenar rede de formadores dos 

municípios vizinhos. 

Orlândia tornou-se Município Pólo, depois de ter assinado o Termo de Adesão Subscrito entre a 

Secretaria de Educação Fundamental do MEC e a Secretaria de Educação de Orlândia para o Desenvolvimento 

de ações conjuntas e articuladas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado - 

Parâmetros em Ação10 e de ter promovido e sediado um Evento para implantação do Programa de Formação 

Continuada de Professores com a participação de consultores do MEC e de profissionais de educação de mais 

outros 22 municípios.  

A convite da secretaria de educação de Orlândia, ou mesmo por conhecer o projeto que estava sendo 

desenvolvido, os municípios vizinhos foram também fazendo adesões ao Programa Parâmetros em Ação e por 

escolha ou por indicação da SEF foram vinculados ao Pólo de Orlândia para desenvolverem as atividades de 

formação no ensino fundamental e na pré-escola. 

Alguns municípios participaram apenas dos primeiros encontros e depois desistiram, outros 

permaneceram como beneficiários do Pólo até o final do processo. Atualmente, por questões relacionadas a 

mudanças de Ministro no MEC e, conseqüentemente, das políticas adotadas, o Pólo de Orlândia foi extinto em 

2003. Cada município está trabalhando individualmente os seus projetos e encaminhando as solicitações para o 

MEC e para o FNDE. 

A adesão dos municípios, ao Pólo, foi um processo lento. As constantes alterações na relação de 

beneficiários criaram certos entraves que no final prejudicaram o andamento e a celeridade dos projetos. Dentre 

muitos municípios que fizeram a adesão aos Parâmetros em Ação e permaneceram no pólo de Orlândia, 

Igarapava foi um dos beneficiários que recebeu recursos do FNDE/MEC para investir no Programa de Formação 

Continuada de Professores com vistas à implementação dos PCN. 

Igarapava localiza-se na Via Anhanguera, Km 445, nordeste do estado de São Paulo. Dista 62 Km de 

Orlândia, 410 km de São Paulo, 570 Km de Brasília e, 36 Km de Uberaba-MG. Possui uma extensão geográfica 

de 466,20 km² e uma população estimada em 32.000 habitantes, sendo 25.600 habitantes da zona urbana e 

6.400 na zona rural. A economia predominante do município é a pecuária e agricultura e conta ainda com o 

desenvolvimento do turismo relacionado com a pesca e esporte náutico. Igarapava tem, como destaque, a 

produção agrícola de cana-de-açúcar, arroz, milho, algodão, café, feijão e amendoim. Entre as atrações turísticas, 

estão o Rio Grande, a usina Junqueira e a usina Hidrelétrica de Igarapava. Essa usina Hidrelétrica é dotada de um 

moderníssimo sistema para transposição de peixes (escada para peixes) além de contar com um Programa de 

Reflorestamento Ciliar na área entorno do reservatório11. 

A rede educacional conta com 29 escolas, sendo oito do ensino fundamental (municipal e particular), 

cinco do ensino médio (municipal e particular), dois de ensino profissionalizante, 13 de educação infantil 

(municipal e particular) e 1 de educação especial para atender a média de 6110 alunos matriculados nestes 

diversos segmentos e modalidade de ensino, segundo informações da secretária municipal de educação desse 

município. 

                                                 
10 Anexo II -Termo de Adesão. 
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Os recursos transferidos pelo FNDE, para Orlândia, em 2002, objetivavam a formação continuada de 

243 professores, sendo 29 de Orlândia e 52 de Igarapava, todos com efetivo exercício no ensino fundamental. 

Esperava-se que dessa formação fossem beneficiados 6.756 alunos desse nível de ensino sendo 782 do município 

de Orlândia e 1532 de Igarapava. Os demais alunos e professores beneficiados pertencem a outros municípios 

participantes do pólo de Orlândia, que não foram envolvidos nesta pesquisa uma vez que optei por pesquisar nos 

municípios mais próximos de Uberaba, dentro do critério de amostragem. 

3.2 Perfil dos Participantes 

Todos os participantes, envolvidos nessa pesquisa são do sexo feminino e afirmaram já ter participado, 

anteriormente ao curso em referência, de pelo menos três outros cursos de formação continuada de professores. 

Dos sujeitos dessa pesquisa, num total de 43 participantes, 35 são professores, dois são coordenadores 

pedagógicos, dois são diretores, um é ex-secretário municipal de educação, dois são coordenadores de projetos, 

um é secretário municipal de educação.  

Para melhor compreensão do perfil dos participantes, apresento a seguir uma tabela com a escolaridade, 

a experiência profissional no exercício do magistério e carga horária referente às aulas ministradas por semana. 

Tabela I- Perfil dos participantes 
TOTAL DE PARTICIPANTES 

ENSINO MÉDIO 05 
SUPERIOR COMPLETO 24 ESCOLARIDADE 

PÓS-GRADUAÇÃO 14 
MENOS DE 5 ANOS 11 
ENTRE 5 E 10 ANOS 14 TEMPO MAGISTÉRIO 
MAIS DE 10 ANOS 18 
MENOS DE 5 ANOS 19 
ENTRE 5 E 10 ANOS 14 

TEMPO MAGISTÉRIO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

MAIS DE 10 ANOS 10 
1 38 
2 05 

NÚMERO DE ESCOLAS EM QUE 
TRABALHA 

3 0 
0-25 23 
40 19 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 
TRABALHADA 

50 01 
Observação: considerei como zero hora a carga horária dos participantes que ocupam 

cargos na Secretaria Municipal de Educação, na direção e coordenação das escolas, e que não 

ministram aulas. 

3.3 Fases e Procedimentos  

O trabalho foi realizado em quatro fases distintas as quais denomino: Fase Preliminar,1ª- Contatos; 2ª- 

Coleta de Dados e, finalmente, 3ª- Análise. 

                                                                                                                                                         

 
11 Confira www.igarapava.kit.net/historico  
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Na fase preliminar, consultei o Banco de Dados da Diretoria de Programas e Projetos 

Educacionais/FNDE, para identificar os municípios beneficiários dos recursos transferidos voluntariamente pelo 

MEC/FNDE para efetivação de programas de formação continuada de professores nos exercícios de 2000 a 

2002. Dessa consulta resultou a definição do município escolhido como o local para a realização da pesquisa. 

Dentre todos os municípios relacionados, o município de Orlândia foi o pólo escolhido, considerando o fato de 

ter recebido o recurso, ter efetivado o convênio e ter beneficiado outros municípios vizinhos e de ter sido 

indicado, por um dos técnicos da SEF, como um Município Pólo que durante a fase de preparação para 

implantação dos PCN, realizou um bom trabalho e atendeu as determinações do MEC. Outro fator considerado 

na escolha desse município foi a sua localização geográfica, próxima da cidade de Uberaba, onde eu resido e 

curso o Mestrado em Educação na Universidade de Uberaba, e desenvolvo esta pesquisa. 

A primeira fase foi o contato com os representantes da Secretaria Municipal de Educação do Município 

de Orlândia. Confirmei o recebimento dos recursos transferidos pelo FNDE, a execução do objeto do convênio, 

ou seja, a realização dos cursos de Formação Continuada de Professores e solicitei a autorização para coletar os 

dados nessa secretaria, referentes ao planejamento, desenvolvimento e resultados do curso realizado, bem como 

os procedimentos adotados para solicitação e recebimento dos recursos transferidos pelo FNDE para Formação 

Continuada de Professores. 

Uma vez estabelecido o contato e, com a anuência da coordenadora de Projetos Especiais, responsável 

pela elaboração do projeto e execução do convênio, definimos os municípios e escolas beneficiários dos recursos 

para Formação Continuada de professores transferidos pelo FNDE a serem visitados. Após essa definição, 

mantive contato com os diretores e coordenadores das escolas beneficiadas, tanto no Município Pólo, quanto em 

um dos municípios beneficiários. Nesse momento, agendei com as diretoras e coordenadoras das escolas as 

entrevistas e as oficinas que seriam realizadas com os professores que foram contemplados com o curso 

oferecido dentro do objeto do convênio firmado entre o FNDE e o município de Orlândia. 

A segunda fase, Coleta de Dados, constou de visitas às escolas beneficiárias, onde foram realizadas 

oficinas e entrevistas com diretores, coordenadores, professores, dentre os quais alguns não participaram do 

curso de formação oferecido, dentro do objeto do convênio. Foram entrevistados, também, os responsáveis pela 

elaboração e coordenação do curso, bem como a ex secretária de Educação do Município de Orlândia, 

responsável, na gestão anterior, pela adesão aos programas do MEC, elevando, assim, esse município a condição 

de pólo. Também foi entrevistada a atual secretária de Educação do município beneficiário.  

Nessa fase, foram distribuídos, aos participantes do curso, questionários12, semi estruturado com o 

objetivo de avaliar o curso, dentro do Programa de Formação Continuada de Professores, oferecido pelo 

MEC/FNDE, no ano de 2002 e planejado pela secretaria de educação do Município Pólo em 2001.  

Conforme Plano de trabalho apresentado ao MEC/FNDE, o curso foi desenvolvido em módulos, 

realizados no Município de Orlândia e no município de Igarapava. Os participantes que responderam ao 

questionário foram indicados pela coordenação e direção das escolas, nesses municípios, sendo que confirmaram 

ter participado do curso de formação de professores ministrado pela Empresa de Consultoria contratada pelo 

Município Pólo para efetivar o objeto do convênio firmado entre o município e o FNDE. Essa foi uma forma 

encontrada pelos coordenadores e orientadores para facilitar esta pesquisa por meio de uma identificação prévia 

dos participantes, considerando que seria difícil reunir todos os professores em um único horário e que nem 
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todos os que participaram do curso continuavam trabalhando na mesma escola.  

O questionário foi aplicado apenas aos participantes do curso. Para facilitar a diferenciação dos 

participantes que freqüentaram o curso passarei a identificá-los como cursistas. Dentre os 43 participantes da 

pesquisa, 29 responderam o questionário. Desses 29, 27 são professores e dois são coordenadores pedagógicos 

sendo que também responderam ao questionário porque participaram do curso embora o curso estivesse 

direcionado apenas para professores. Tal fato foi justificado pelas coordenadoras durante as entrevistas, que 

foram realizadas, individualmente, com os seguintes participantes: 

• duas diretoras de escolas, sendo uma de uma escola do Município Pólo e outra de uma escola 

do município beneficiário, 

• um ex-secretário municipal de educação, 

• dois coordenadores de projetos,  

• um secretário municipal de educação, 

• dois coordenadores pedagógicos, 

• onze professores, sendo um da primeira escola visitada, quatro da segunda e seis da terceira.  

Nessa etapa, também alguns professores que não participaram do curso e que estavam presentes nas 

escolas, no horário de minha visita, relataram, o motivo de sua não participação.  

As entrevistas foram realizadas individualmente, a partir de um roteiro previamente elaborado, tendo 

em vista a leitura dos documentos que tratavam do Programa de Formação Continuada para implantação e 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, obtidos na Secretaria de educação Municipal e também a 

partir das necessidades originadas pela dinâmica da pesquisa, principalmente pelos dados obtidos no 

questionário anteriormente aplicado. 

Antes de cada entrevista, aplicada aleatoriamente, os professores tomavam conhecimento dos objetivos 

da pesquisa e aqueles que se interessaram ou dispunham de tempo para contribuir, uma vez que estavam em 

horário de trabalho, responderam o roteiro por mim elaborado sem, entretanto, seguir um esquema rígido, já que 

aproveitei a oportunidade para explorar também outros aspectos não previstos na elaboração do roteiro e que 

foram surgindo no decorrer dessas entrevistas. Diante disso, a duração das entrevistas foi bastante variada e de 

acordo com o interesse de cada professor o tempo de resposta para cada pergunta também se diferenciava. O 

roteiro da entrevista não foi apresentado anteriormente aos entrevistados e nem aos coordenadores e diretores das 

escolas com o intuito de e evitar respostas pré-elaboradas e garantir a espontaneidade das respostas. 

Dos dados obtidos nas entrevistas, pude elaborar questões que subsidiaram as discussões durante as 

oficinas. As discussões em grupo foram de fundamental relevância para aprofundar as reflexões sobre os itens 

anteriormente questionados durante as entrevistas. 

As oficinas foram realizadas somente com a participação de 14 professores de duas escolas (Escola 2 e 

3). A realização das oficinas nessas duas escolas decorreu da disponibilidade dos professores e da autorização da 

direção para que os professores pudessem participar. Quatro dos professores entrevistados também participaram 

das oficinas e puderam, nesse momento, compartilhar com os demais participantes as opiniões que anteriormente 

tinham relatado sobre o curso. 

Após contatos com as coordenadoras e diretoras das escolas envolvidas e agendamento para a 

                                                                                                                                                         

 
12 Ver apêndice A. 
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realização das entrevistas e oficinas, propus para o grupo indicado um trabalho de discussão e reflexão acerca do 

curso de formação do qual participaram.  

Para que as oficinas e as entrevistas lograssem o êxito esperado, segui alguns passos os quais descrevo a 

seguir: 

Baseando-me nas recomendações de Tarallo (1986, p. 27) sobre os procedimentos para a entrevista, 

procurei: 

• escolher as escolas participantes de forma a contemplar a representatividade dos beneficiários. 

Assim, dentre as escolas beneficiadas, selecionei, anteriormente as visitas, escolas de centro e 

também de periferia, para englobar projetos pedagógicos em contextos diferenciados, 

considerando as possíveis diferenças sócio-culturais e econômicas;  

• acomodar meu comportamento social e lingüístico ao grupo da comunidade pesquisada, por meio 

de um contato informal e descontraído; 

• assegurar ao grupo que, embora eu tenha exercido durante alguns anos a função de coordenadora 

no FNDE, já não havia mais um vínculo trabalhista com essa instituição e que minha participação 

neste estudo não objetivava nenhuma avaliação encomendada por essa Autarquia e ainda, que os 

dados levantados nesta pesquisa seriam usados para conclusão de um trabalho de mestrado.  

• deixar claro para os entrevistados que o nosso interesse era registrar as experiências do grupo, 

garantindo-lhes o anonimato e a fidedignidade das informações; 

• registrar o máximo possível as situações de interações comunicativas, por meio de entrevistas, em 

que predominou a linguagem informal, cujos dados, ao serem transcritos, procurou ser fidedigno à 

fala dos participantes, considerando que as informações obtidas dificilmente seriam possíveis em 

situações mais formais. Como o grupo afirmou não se sentir à vontade tendo suas falas gravadas, 

empreguei, então, estratégias de registro tais como: anotações de falas durante as oficinas e 

entrevistas. Com o intuito de evitar distorção das falas e interpretações errôneas a respeito do que 

foi relatado durante as entrevistas e oficinas solicitei aos participantes a confirmação do 

entendimento por mim registrado. 

No momento das oficinas, direcionei algumas questões sobre o curso para implementação dos PCN 

ministrado pelos “instrutores” da Ecoplan consultoria. Em contrapartida, expliquei a origem dos recursos 

financeiros para a realização desse curso de formação e como acontece o processo de liberação de recursos em 

todas as suas etapas, além de relatar minha vivência nas rotinas que subjazem essa trajetória, por ser Técnica em 

Assuntos Educacionais do MEC e ter exercido durante dois anos a função de coordenadora do setor responsável 

pelo recebimento, cadastramento e análise de projetos educacionais enviados a autarquia designada pelo MEC 

para fazer a captação de recursos e direcioná-los ao Ensino Fundamental. O relato dessa minha vivência foi um 

ponto motivador, que deixou os participantes mais à vontade, interessados em participar da pesquisa e em 

conhecer as rotinas que estão por detrás da concretização de um evento e que interferem em seus resultados 

práticos. Pude perceber isso pelo número de perguntas que me foram dirigidas pelo professores e também pelo 

interesse deles em falar sobre o assunto e debater sobre o tema relacionado com a formação de professores 

dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC/FNDE. 

Nesse momento ficou claro que os professores desconheciam a origem das ações políticas e os critérios 

que respaldam procedimento dos quais eles são os elementos de concretização e os principais interessados. 
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Alguns deles, quiçá a maioria, acreditavam que o curso para a implementação dos PCN do qual eles haviam 

participado tinha sido oferecido pelas Secretarias Municipais de Educação com recursos do Fundo de 

Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental -FUNDEF. 

Alguns dados apresentados nesse trabalho foram obtidos no refeitório de uma das escolas visitadas, 

durante o horário de intervalo de aula, quando fui convidada pela coordenadora e pela diretora a tomar café com 

os professores. Nesse momento a coordenadora fez a minha apresentação, falou sobre o motivo de minha visita à 

escola e me indicou os professores cursistas para que eu pudesse aplicar os questionários. Como estávamos em 

uma conversa informal sobre a minha pesquisa pude identificar alguns professores que não participaram ou não 

concluíram o curso, além de escutar o parecer de outros professores sobre o curso que lhes foi oferecido. 

Aproveitei esse momento para esclarecer o motivo da não participação ou não conclusão, já que o curso estava 

previamente direcionado a todos os professores daquela escola. Julguei também importante anotar os pareceres 

emitidos pelos professores nesse momento que considerei informal, pois percebi que, com a saída da diretora e 

da coordenadora da sala de café, os professores manifestaram a vontade de continuar o assunto dando suas 

opiniões sobre o curso e também de conhecerem mais sobre o meu trabalho no MEC e sobre a minha pesquisa. 

Alguns deles chegaram a disponibilizar o telefone de suas residências para quaisquer esclarecimentos sobre o 

curso que eu pudesse precisar durante o meu trabalho.  

Em uma outra escola, depois de já ter aplicado o questionário aos professores cursistas e ter feito 

entrevista individual com duas professoras também tive a oportunidade de encontrar vários professores que 

estavam reunidos para responderem ao questionário do Censo escolar enviado àquela escola pelo MEC/INEP. 

Nesse momento, enquanto aguardava para entrevistar a diretora e a coordenadora, aproveitei para entrevistar 

duas professoras que não haviam participado do curso e que me foram apresentadas por uma das professoras já 

entrevistadas. 

As transcrições dos relatos obtidos nas entrevistas, nas oficinas e no horário de café serão identificadas 

com a letra “P” de professor, “C”, de coordenador, “D”, de diretor e “O” de outros participantes, seguidos de um 

número que equivale à ordem pela qual responderam e da letra “E”, de escola, também numerada pela ordem em 

que foram visitadas. A identificação com números visa atender ao meu propósito de garantir o anonimato dos 

cursistas e das escolas envolvidas, respeitando a solicitação de alguns dos participantes de que não fossem 

identificados. 

3.4 Descrição e análises dos dados  

3.4.1 Dados dos questionários 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram organizados de modo a responder a questão 

geradora desta pesquisa: o Programa de Formação Continuada assistido pelo MEC/FNDE têm oferecido 

subsídios para a implementação dos PCN aos professores das escolas pesquisadas e em caso afirmativo quais são 

esses subsídios? 

Assim, os itens do questionário foram direcionados para questões que, direta ou indiretamente, apontam 

esses subsídios: o conteúdo, a carga-horária, o domínio dos PCN  pelos instrutores, a relação teoria-prática, a 
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compatibilidade com o projeto pedagógico da escola, a motivação para trabalhar com os PCN, e ainda 

características que os cursistas consideram importantes em cursos de formação de professores. Essas questões 

foram reunidas em cinco grupos de dados, considerados para a análise:  

Grupo 1-participação no curso para implementação dos PCN;  

Grupo 2- carga horária,  

Grupo 3-conteúdo; 

Grupo 4-docentes que ministraram o curso;  

Grupo 5-resultado da participação no curso. 

Os grupos de dados foram obtidos com os itens das questões fechadas do questionário e deram origem à 

tabela II, constante do Apêndice B. Os dados levantados com as questões abertas foram registrados na tabela III, 

constante do Apêndice.C  

Para cada um desses grupos de dados encontrei os seguintes resultados: 

Quanto ao Grupo 1, que se refere à participação no curso, dentre os 29 cursistas que responderam ao 

questionário 28 declararam que a participação foi espontânea, ao passo que somente um declarou que a sua 

participação aconteceu por exigência da escola. 

Quanto ao Grupo 2 que se refere à carga horária utilizada para realização do Programa de Formação 

no Município de Orlândia e de Igarapava 13 cursistas consideraram adequada aos objetivos do curso e ao 

conteúdo apresentado, oito consideraram adequada ao conteúdo apresentado, porém, insuficiente para os 

objetivos propostos, sete consideraram insuficiente para o conteúdo e objetivos propostos. Uma cursista não 

respondeu a esse item porque não concluiu o curso. 

Quanto ao Grupo 3, que se refere ao conteúdo apresentado para a implementação dos PCN, foram 

levantados os seguintes dados: dez consideraram que os conteúdos forneceram elementos teóricos 

metodológicos, 13 consideraram que os conteúdos apresentaram apenas uma visão panorâmica dos PCN, seis 

consideraram que os conteúdos foram compatíveis com o projeto pedagógico da escola. Nenhum cursista 

considerou que os conteúdos foram adequados à realidade do município ou foram irrelavantes para a efetivação 

do trabalho de implementação dos PCN. 

Quanto ao Grupo 4, que se refere aos docentes que ministraram o curso, 15 cursistas consideraram que 

os instrutores mostraram domínio suficiente para adequar o conteúdo proposto ao projeto pedagógico da escola, 

sete consideraram que instrutores mostraram domínio dos PCN, porém, não conseguiram fazer a adequação do 

conteúdo proposto ao projeto pedagógico da escola, sete consideraram que os instrutores mostraram domínio dos 

PCN, porém, não conseguiram fazer a adequação do conteúdo com a necessidade de formação dos cursistas. 

Nenhum cursista respondeu que os instrutores não demonstraram domínio suficiente sobre os PCN. 

Quanto ao Grupo 5, que se refere aos resultados da participação dos professores no curso foram 

obtidos os seguintes dados: 12 consideraram que os resultados de sua participação no curso possibilitaram a 

reflexão sobre o seu papel no desenvolvimento do projeto pedagógico da escola, 11 consideraram que os 

resultados de sua participação no curso possibilitaram mudanças na prática pedagógica, uma considerou que os 

resultados possibilitaram o desenvolvimento dos PCN na sala de aula, 11 consideraram que os resultados 

estimularam o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao desempenho profissional. 

Ressalto que nesse item alguns cursistas apontaram mais de um resultado obtido. 

Os dados obtidos e descritos acima estão representados na Tabela II, constante do Apêndice B.  
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Nesse questionário também foram registradas as características consideradas pelos cursistas como 

importantes em cursos de formação de professores e estão representadas na Tabela III, constante do Apêndice C.  

 

3.4.2 Dados das Entrevistas e Oficinas 

Após a apresentação dos dados obtidos com o questionário, passo às entrevistas e às oficinas. Por meio 

de trechos dos relatos delas extraídos, intento ilustrar como os participantes receberam o curso de formação 

continuada oferecido pelo MEC/FNDE nos aspectos: interesse na participação, carga horária, conteúdo, docentes 

que ministraram o curso, resultados obtidos, características importantes em um curso de formação continuada de 

professores. 

Considerando que no plano de trabalho apresentado ao FNDE,estava previsto o nome das escolas e o 

número de professores que seriam beneficiados com o curso de formação, o que inseria a totalidade dos docentes 

em efetivo exercício, julguei pertinente entrevistar também os professores que não freqüentaram o curso, com a 

intenção de conhecer os fatores determinantes dessa não participação.  

Os oito participantes entrevistados que não freqüentaram o curso, apesar de verbalizarem o interesse 

em participar, explicitaram os seus motivos e os entraves para a não participação. Um dos entraves apontados foi 

a realização do curso em final de semana, conforme depoimentos de sete professores que transcrevo as seguir: 

Não foi falta de interesse ou de necessidade de fazer este curso, porém a 
escolha das datas e dos dias (sábados) tornou inviável a minha participação 
já que faço um curso de especialização nos finais de semana (P9E3) 

Qualquer curso dado nos finais de semana torna-se inacessível para os 
professores que trabalham nesta cidade e residem em outra. Já passamos a 
semana inteira fora de casa e fazer outros deslocamentos em finais de 
semana cria sérios problemas familiares. Além disto tem os custos com os 
deslocamentos que não são cobertos.(P8E2) 

Penso que já me sacrifico o bastante para conseguir cumprir uma carga 
horária dentro das escolas. A Formação de professores não deve ser de 
interesse apenas do professor e os demais interessados devem criar 
condições que favoreçam o acesso do professor a esta formação sem exigir 
que ele sacrifique até os seus finais de semana Sou totalmente contra cursos 
de finais de semana, o descanso é fundamental para que o professor dê conta 
de suas rotinas durante a semana. (P10E2) 

Não fiz o curso porque não tenho disponibilidade em finais de semana. Já 
ocupo esse tempo com outra formação que também contribui com a minha 
carreira e com a qualidade do meu trabalho. Fui convidada a participar, 
porém, não pude aceitar. Lamento que as oportunidades sejam poucas e com 
critérios que limitam a participação de todos os interessados. (P10E3) 

Não fiz o curso, pois o horário de sábado não era adequado. Isto foi ruim, 
pois perdi uma oportunidade que está se tornando cada dia mais rara. O 
município tem investido pouco em formação e devemos sempre aproveitar o 
que está sendo oferecido, ainda mais que o curso foi dado por consultores de 
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fora, que vivem uma outra realidade e que com certeza, teria muito a nos 
ensinar. (P11E2) 

Não fiz o curso, pois na época trabalhava em outra escola que não foi 
beneficiada. As vagas eram poucas e nem todos os professores da região 
puderam participar. (P10E1) 

Trabalho em duas escolas e além do que fazemos em horário de trabalho 
sempre temos que dedicar o tempo que estamos em casa para assuntos que 
também envolvem o trabalho pedagógico. Fica muito difícil tirar os sábados 
para fazer cursos, quando a maior parte nosso tempo já é praticamente 
dedicado ao trabalho. (P9E2). 

Um outro professor acrescenta que não havia motivação suficiente para sacrificar o final de semana em 

torno de um curso que se propunha a discutir um tema já bastante repetitivo nas reuniões de estudos: 

Não fiz o curso porque além ter sido ministrado aos sábados, era sobre um 
assunto que já estávamos discutindo há muito tempo nos HTPC. Os PCN já 
estão ficando maçantes. Já li tudo várias vezes e sempre discutimos nos 
encontros. Precisamos de inovações, de metodologias e conteúdos que nos 
ajudem no nosso dia a dia e não de repetições, de propostas copiadas de 
outros países. (P11E3) 

Observei, pelos relatos dos oito entrevistados, que os encontros realizados em dias de sábados foram 

considerados como um fator que limitou a participação de um número maior de professores. Os cursos em finais 

de semana demandam um tempo extra dos professores e isto não é considerado no planejamento do curso e nem 

nas políticas implantadas para valorização do Magistério. Além disso, o curso não foi planejado para beneficiar a 

todos os professores da região e sim apenas aos professores das escolas previamente relacionadas pela Secretaria 

de Educação Municipal, no plano de trabalho apresentado ao FNDE. O número de vagas disponíveis, 

considerando a possibilidades de rodízio de professores nas escolas e que as escolas beneficiárias já estavam pré-

definidas, também foi apresentado como um fator limitante à participação dos professores interessados no curso. 

Por outro lado, os responsáveis pela coordenação e efetivação do Programa de Formação justificaram, em 

entrevistas, a inviabilidade do desenvolvimento do curso em outros dias que não fossem finais de semana, tendo 

em vista o fato das escolas não disporem de professores reservas que pudessem assumir as atividades em sala de 

aula, na ausência dos professores cursistas. Justificaram também a impossibilidade de oferecer o curso a todos os 

professores interessados, uma vez que os recursos financeiros eram limitados e disponíveis apenas para atender o 

número de professores indicados no Plano de Trabalho aprovado pelo MEC. Nesse sentido, caberia aos 

professores cursistas e à direção das escolas beneficiadas a responsabilidade de multiplicar os conhecimentos aos 

demais professores que não tiveram, por quaisquer motivos, a oportunidade de participar do referido evento. 

Essa multiplicação visaria, assim, a otimização dos projetos desenvolvidos na escola, a operacionalização dos 

PCN e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade do ensino. 

De acordo com informações, obtidas durante as entrevistas, com responsáveis pela elaboração do 

projeto, no Município Pólo, a contratação de professores substitutos implicaria custos redobrados para a 

secretaria de educação e esses custos não são aprovados pelo MEC/FNDE. Por outro lado, as mudanças no 

calendário das escolas, para facilitar a liberação de professores durante o horário de trabalho, prejudicariam o 

desenvolvimento do projeto pedagógico aprovado para um calendário já estipulado. Considerando a não 
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definição do período em que seria liberados os recursos e o curto prazo destinado para a execução do objeto do 

convênio pactuado entre a Prefeitura Municipal de Orlândia e o FNDE, após a liberação dos recursos, ou seja, 

para a efetivação do curso, restou à Secretaria Municipal de Educação a opção de planejar as atividades do curso 

de formação para serem desenvolvidas aos sábados garantindo, assim, a realização do evento, caso fosse 

aprovado, sem prejuízos para o desenvolvimento das rotinas escolares. 

Conhecedora dos procedimentos burocráticos e dos possíveis entraves para liberação de recursos e, 

considerando que o planejamento das atividades fica sujeito a alterações, diante da incerteza da data da liberação 

do recurso, julgo que organizar o calendário das escolas em função da previsão de um curso planejado, porém, 

sem garantias de aprovação da liberação de recursos para efetivá-lo, seria uma demonstração de pouca visão 

administrativa. 

No caso específico do Município Pólo de Orlândia, o projeto foi encaminhado ao FNDE em julho 2001, 

solicitado um cronograma de desembolso em quatro parcelas mensais, sendo a primeira para agosto e a última 

para dezembro de 2001. De acordo com ofício13 expedido pelo FNDE, que encaminhou a via do convênio 

assinado entre as partícipes (FNDE e Prefeitura Municipal de Orlândia) os recursos financeiros provenientes da 

celebração do referido convênio deveriam ser depositados em parcela única, no mês de Junho de 2002, ou seja, 

dez meses após o período previsto pelo proponente. Pode-se observar que os procedimentos adotados para 

transferência de recursos são burocráticos e que entre o planejamento do projeto e a liberação do recurso para 

efetivação do convênio existe uma distância cronológica grande e que pode justificar mudanças no planejamento 

inicial do projeto. 

Por outro lado, se fosse permitida a contratação de professores para substituírem os cursistas durante o 

evento e se a secretaria municipal de educação utilizasse desta opção para planejar o curso em datas que não 

incluíssem os finais de semana, acredito que um outro problema administrativo seria configurado. Possivelmente 

os professores substitutos não teriam a formação adequada para assumirem as salas de aula enquanto os 

professores efetivos estivessem envolvidos com processos de formação continuada, o que poderia comprometer 

a qualidade do ensino oferecido aos alunos das escolas apontadas como beneficiárias.  

Os prováveis resultados obtidos com a escolha dessa alternativa carecem de mais estudos. A proposta 

de substituir professores em processo de formação continuada por professores “não formados” deve resultar de 

uma articulação com experiências sistematizadas por diferentes pesquisadores preocupados com o tema da 

formação de professores. Os custos benefícios dessa opção ainda necessitam ser analisados e antes que isso seja 

feito não se pode dizer que essa seja uma solução para resolver o problema da falta de políticas para a formação 

continuada de professores. 

Entendo, então que o processo de liberação de recursos deveria ser menos burocrático, mais 

direcionado. Além disso, os proponentes precisam ser mais bem orientados quanto aos requisitos legais, visando 

assim a celeridade desse processo, a definição da data do desembolso dos recursos e conseqüentemente um 

melhor planejamento das ações propostas por cada um desses proponentes e seus beneficiários. 

Considerando os dados evidenciados pelos participantes que responderam o questionário, no item 01, 

do grupo de dados, em relação à participação dos professores no curso para implementação dos PCN, 

                                                 
13 Ofício Nº 594/02-FNDE/DIRPE/GEDEN/SUCOV, datado de 24/06/2002, à disposição na Secretaria de Educação 
Municipal de Orlândia/SP. 
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apenas um respondeu que a participação aconteceu por exigência da escola e os demais responderam que a 

participação foi espontânea. Tal resultado suscitou-me o interesse em conhecer o que motiva os professores a se 

interessarem por cursos de formação realizados em finais de semana, quando um número significativo de 

participantes colocou os dias de realização do evento como sendo um fator limitante para a participação. A 

coordenadora e a diretora de uma das escolas beneficiadas informaram que os professores são motivados a 

participar de cursos de formação, não só pelo aprendizado, mas também pelo interesse que eles têm na contagem 

dos títulos (certificados) que interferem na atribuição de classes. Esse aspecto não foi apontado pelos professores 

que alegaram que a espontaneidade da participação está apenas no interesse pelo aprendizado e trocas de 

experiências. Um deles ressaltou que o certificado do curso auxilia na classificação e atribuição de classes, 

entretanto, especificamente nesse curso, não houve nenhum benefício uma vez que vários professores em uma 

mesma escola tiveram oportunidade de participar. 

O fato de o curso ter sido restrito a apenas a 81 professores, dentro do quadro de professores dos dois 

municípios, que conta com um total de 328 na rede municipal, e 96,55% dos cursistas terem apontado no 

questionário a participação espontânea demonstra o interesse que eles têm em Programas de Formação e que 

existe, nesse comportamento, algum tipo de motivação considerada por alguns autores como importante para a 

melhoria da qualidade da educação. Sobre isso, assim destaca o Guia de Consulta do Programa de Apoio aos 

Secretários Municipais de Educação-PRASEM, organizado por Rodrigues e Giágio (2001, p. 186): 

A garantia da qualidade da educação depende de vários fatores. O mais 
importante deles, com certeza, é aquele relativo à competência dos 
profissionais do magistério. Educadores bem formados, atualizados e 
motivados constituem o elemento básico para a educação de qualidade. 

Também nos relatos de professores entrevistados, sobre a participação espontânea no curso, percebi 

que existe alguma motivação que impulsiona a essa participação, quer seja pela oportunidade de vivenciar ou 

trocar novas experiências, quer seja pelo incentivo da escola ou mesmo pelo benefício do certificado de 

participação. Sobre esse aspecto destaco alguns dos relatos dos entrevistados: 

Este tipo de curso abre espaço para reflexão. É uma tentativa, não sei se é a 
melhor, mas é a que temos no momento. Conheci instrutores de outras 
localidades, que tinham vivências e carreira em outros estados e municípios 
e que mostraram pontos comuns da realidade do ensino em todo o Brasil. 
Isto nos deu força para enfrentar os desafios e aceitar a realidade do nosso 
município com boas perspectiva de mudança. (P1E1) 

O MEC ou mesmo a Secretaria Estadual ou Municipal de Educação deveria 
oferecer mais cursos de formação. Temos poucas oportunidades e poucos 
recursos financeiros para arcar com cursos particulares. (P2E3) 

Outro entrevistado também associa o interesse dos professores em participar de determinados cursos ao 

critério de classificação para atribuição de classes, ou seja, quanto melhor avaliado for o professor pela direção 

da escola, mais chances ele terá de escolher a série e a turma para qual irá lecionar naquele ano em que foi 

avaliado. 

A participação dos professores foi espontânea, porém, a escola incentivou 
essa participação pelo fato de ser um curso de formação. O certificado 
estimula e aumenta a pontuação dos professores para a classificação e 
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atribuição de classes. (C1E1) 

Além da preocupação e interesse na classificação pude perceber, pelos relatos, uma necessidade em 

buscar informações novas e a queixa implícita de que existe pouco investimento na formação continuada de 

professores. Sobre isso assim se manifestou um dos entrevistados: 

Tudo que aprendemos contribui para nossa formação profissional e pessoal. 
Temos que aproveitar essas oportunidades que são raras, principalmente 
quando os instrutores são de fora e têm vivencias diferentes da nossa. 
Precisamos de inovações e de novas informações. (P1E3) 

Um dado significativo, observado a partir dos relatos nas oficinas e entrevistas foi o interesse 

despertado pelos professores em participar de cursos ministrados por consultores que residem em outras cidades. 

Esse fator de motivação foi relatado também como uma perda de oportunidade por aqueles que não fizeram o 

curso, uma vez que existe uma crença de que a experiência de instrutores de fora são mais relevantes do que as 

vivências dos professores da região.  

Há que se considerar, entretanto, que nessa atitude está implícita a consideração de que a realidade 

local, quando confrontada com outras realidades, representa oportunidades de reflexão acerca de pontos comuns 

da educação, o que foi considerado como positivo para muitos dos entrevistados.  

Por outro lado, percebi, que ainda predomina a idéia do senso comum de que “o que vem de fora é 

melhor”. 

Essa constatação pôde ser feita em razão das queixas quanto aos estudos dos PCN nas HTPC (Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo) e da pronta aceitação quando o mesmo tema seria tratado por uma consultoria de 

outra cidade que possui em seu quadro de pessoal profissionais com experiência em outras localidades. 

Alvarado Prada (2003) observa que em pequenos municípios, freqüentemente, as escolhas de quem 

assume a formação continuada de professores dependem mais do reconhecimento social, ou seja, do ‘nome’ do 

profissional, de suas demonstrações de conhecimento e de suas idéias sobre educação do que de sua prática 

como professor e suas análises sobre o como exercem sua docência. 

Alguns entrevistados relataram que independentemente de quem seja os formadores ou “instrutores” 

esse tipo de curso é sempre importante para a complementação profissional dos professores e dos demais 

profissionais de educação. Lamentaram o fato do curso ser direcionado apenas a professores, e fizeram os 

seguintes comentários: 

O curso deveria ser direcionado também a coordenadores e diretores para 
que eles viabilizem os projetos. (P3E2) 

Cursos como esse devem ter a participação de coordenadores e diretores para 
que com os professores façam as mudanças necessárias na educação em suas 
escolas. (P2E2) 

É importante esse tipo de curso para professores, mas não adianta muito se o 
diretor e o coordenador da escola não participam, pois acabam 
inviabilizando as mudanças por não terem participado do processo de 
reflexão. (C1E3) 

Os depoimentos acima demonstram que os professores acreditam na importância do trabalho coletivo 
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para que os projetos possam se viabilizar. Isso reforça o meu entendimento de que não se consegue desenvolver 

um processo de formação continuada de professores na escola como um “todo” se o gestor não lidera e nem se 

compromete com o processo. 

Os diretores e coordenadores de escolas beneficiadas, que foram entrevistados, também se posicionaram 

quanto ao critério definido pelo MEC/FNDE de direcionar o curso apenas para professores em efetivo exercício, 

em sala de aula: 

Gostaria de ter tido a oportunidade de participar. Acho importante que o 
diretor seja incluído em eventos que discutem não só a formação do 
professor, mas também mudanças no projeto pedagógico das escolas. O 
diretor é um interlocutor entre os professores e a secretaria de educação e se 
ele é excluído das discussões fica mais difícil essa interlocução. (D1E3) 

Tive acesso às informações do curso porque nas reuniões os professores 
comentavam tudo o que estava sendo discutido. Abri espaço para estas 
discussões e me interessei pelo aproveitamento dos professores. Seria 
diferente se eu tivesse participado. Poderia ter trabalhado o projeto 
pedagógico da escola e a formação do professor dentro da realidade que 
estava sendo discutida e ainda com a orientação dos profissionais que 
estavam desenvolvendo a formação dos professores, ou seja, os consultores 
contratados para esse fim. (D1E1) 

O fato de eu não ter participado não prejudicou o aproveitamento dos 
professores, mas acredito que as escolas ganhariam se os diretores e 
coordenadores fossem incluídos nestes cursos. O diretor e coordenador 
também devem se atualizar. A linguagem deve ser uniformizada e as 
discussões envolvendo professores e direção facilitam isso. Quando todos 
falam a mesma língua a comunicação é melhor e com isto a escola e os 
alunos saem sempre ganhando. (C1E3) 

A não participação do diretor prejudica os resultados obtidos pelo professor 
neste tipo de curso. O professor participa de forma espontânea, demonstra 
interesse, se esforça e quando chega na escola não consegue colocar as 
teorias em prática. O diretor nem sempre facilita o processo de mudança 
porque ele não teve acesso às informações e também porque, no fundo, ele 
se sente alijado do processo de discussões. (C1E2) 

Há que se considerar que o critério estabelecido pelo MEC/FNDE para destinar a assistência financeira 

aos programas de formação continuada de professores apenas para professores em efetivo exercício com vistas a 

implementação dos PCN não é compatível com os objetivos esperados quando da formulação desses parâmetros. 

Essa incoerência torna-se visível quando ao divulgar os PCN aos professores, a própria SEF, na apresentação do 

documento Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil/MEC 1997, p. 9), assim se manifesta: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, referenciais para a renovação e 
reelaboração da proposta curricular, reforçam a importância de que cada 
escola formule seu projeto educacional, compartilhado por toda a equipe, 
para que a melhoria da qualidade da educação resulte da co-responsabilidade 
entre todos os educadores. A forma mais eficaz de elaboração e 
desenvolvimento de projetos educacionais envolve o debate em grupo e no 
local de trabalho. 
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Observei pelos relatos dos entrevistados que, embora haja desejo, interesse e a consciência das 

deficiências na formação inicial, o que suscita ainda mais a necessidade de participação em programas de 

formação continuada, existe também o sentimento, por parte desses profissionais de que os programas de 

formação que lhes são oferecidos aparecem como práticas compensatórias á ineficiência da formação inicial. Os 

órgãos responsáveis pela assistência financeira a projetos de formação de professores, como no caso o FNDE, 

sob a justificativa de parcos recursos para atender um grande número de professores e envolver também outros 

educadores, acabam priorizando ações pontuais, sem levar em conta as necessidades pedagógicas dos 

beneficiários, a importância da gestão participativa, a realidade vivida pelos professores que geralmente não 

dispõem de tempo para participar dos programas de formação, a realidade da escola em que estão inseridos e o 

cotidiano de cada um. 

Nesse sentido, reporto-me a Alvarado Prada et al. (2001, p.79), quando afirmam que: 

a promoção de um melhor ensino e formação de professores implica uma 
contextualização de todo o processo na escola, onde os docentes constroem 
permanentemente sua identidade profissional, em seu cotidiano, quando 
articulam o fazer e o pensar, na relação com os alunos e os conhecimentos. 

Assim, considero como sugestivas e merecedoras de destaque a opiniões dos entrevistados quanto à 

importância da participação de diretores e coordenadores nos programas de formação continuada. Para que se 

alcance os resultados é preciso que o processo de formação seja contextualizado na escola e não podemos 

esquecer, jamais, que diretores e coordenadores pedagógicos fazem parte deste contexto e são figuras 

importantes no desenvolvimento de projetos. A SEF, na apresentação dos PCN (Brasil/MEC 1997, p. 9), embora 

considere o professor como o principal agente das transformações desejadas na educação brasileira, reconhece 

que a melhoria da qualidade da educação deve resultar da co-responsabilidade entre todos os educadores e 

envolver o trabalho em grupo no local de trabalho. Entendo que isso só será possível se todo o trabalho de 

formação destinado aos professores for também compartilhado com outros educadores que fazem parte do 

quadro das escolas e também das secretarias municipais e estaduais de educação que definem as políticas 

educacionais em cada uma dessas esferas administrativas. 

Quanto aos dados obtidos no 2º grupo de dados do questionário - carga horária utilizada para a 

realização do Programa de Formação no Município de Orlândia e de Igarapava, registrei que uma entrevistada 

não respondeu esse item porque não concluiu o curso, e ressalto que os dados obtidos refletem o resultado das 

diferentes informações passadas aos professores no momento da inscrição, nos dois municípios. 

Identifiquei, pelos relatos de alguns entrevistados e pelos comentários nas oficinas, que, em um dos 

municípios, os professores fizeram suas adesões ao curso sem conhecerem o programa, os objetivos e o conteúdo 

a ser tratado. Alegaram que sabiam apenas que era um curso para discutir os PCN. Nesse município, a maioria 

dos professores relatou, no questionário, que a carga horária utilizada foi adequada aos objetivos e ao conteúdo 

apresentado. Identifiquei, ainda, que, dos sete entrevistados que apontaram, no questionário, a carga horária 

insuficiente, cinco, apontaram o item carga horária menor como característica importante a um curso de 

formação. Tal contradição, a princípio, foi justificada posteriormente com a informação, em entrevistas, de que o 

curso teve muito conteúdo para um objetivo que não era o de trabalhar vários conteúdos dos PCN. Assim a carga 

horária tornou-se insuficiente. No entanto, esses entrevistados, consideram, que os cursos de formação deveriam 

ter carga horária menor, menos conteúdos, objetivos mais claros e serem ministrados com maior freqüência. 

Em relação à carga horária, alguns entrevistados assim se expressaram: 
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Acho que o tempo foi suficiente. E se fosse uma carga horária maior, seria 
muito cansativo, porque era dado aos sábados. Penso que o que faltou foi 
planejamento do conteúdo. Algumas disciplinas tiveram carga horária 
extensa e a matemática que era o objetivo do curso ficou prejudicada. Parece 
que nem estava no programa e que só foi ministrada porque cobramos. Para 
esta disciplina lamentavelmente a carga horária foi insuficiente e era isto que 
queríamos. (P1E2) 

A carga horária seria suficiente se tivesse sido direcionada para a disciplina 
de matemática. Tivemos uma carga horária pequena para trabalhar muitos 
conteúdos, alguns deles de pouco proveito como o curso de reciclagem que 
propôs atividades com material que nem temos na escola. (P5 E3) 

Tivemos uma noção geral de vários assuntos e isto foi muito proveitoso. 
Estamos utilizando o que aprendemos. Nós nem sabíamos que o curso seria 
para trabalhar conteúdos de matemática. Se for olhar dessa forma a carga 
horária, principalmente de matemática foi pequena, mas para uma visão 
geral do todo foi suficiente para o conteúdo apresentado. (P3 E3) 

Além da percepção de que faltou uma melhor distribuição da carga horária para a diversidade de 

conteúdos, e de que o conteúdo de matemática foi prejudicado, parece consensual, também, o reconhecimento de 

que a carga horária não compatibilizou teoria e prática e que o tempo destinado às oficinas foram insuficientes 

para o objetivo proposto. 

Gostaria que estes cursos apresentassem uma carga horária suficiente para 
conseguirmos colocar em prática a teoria que nos foi passada, pois muitas 
práticas se encerram inacabadas devido ao tempo programado; ficando 
então, praticamente só na teoria. (P3E2) 

Cursos de formação continuada são muito importantes, porém muitas vezes, 
o tempo não é adequado para aplicar a teoria na prática, ficando só na teoria. 
(P6E2) 

A carga horária foi insuficiente para o desenvolvimento de oficinas. Os 
conteúdos deveriam ser definidos visando à prática docente. (P2 E3) 

Considero que foi insuficiente para o objetivo, pois não foi um curso 
específico de matemática e este era o objetivo proposto. As oficinas de 
matemática foram prejudicadas pela limitação do tempo. Os conteúdos 
foram diversificados e com isto a carga horária ficou insuficiente para tanto 
assunto. (P4 E2) 

Com relação ao conteúdo apresentado para a implementação dos PCN foi levantado, por meio de 

questionários, os dados constantes no grupo três. O resultado chamou-me atenção e suscitou dúvidas que tentei 

esclarecer durante as entrevistas e oficinas. 

No município onde os professores não conheciam o objetivo do curso, a maioria assinalou que os 

conteúdos apresentaram apenas uma visão panorâmica dos PCN. Pelos relatos, obtidos nas entrevistas e oficinas, 

observei que a única informação que eles alegam ter recebido foi que o curso seria para discutir os PCN. Nesse 

sentido, consideraram essa opção como a melhor já que o conteúdo oferecido incluiu diversas disciplinas 
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abordadas nos PCN, proporcionando-lhes, assim, uma visão panorâmica dos PCN. 

Alguns dos professores que informaram conhecer o objetivo do curso e assinalaram, no questionário, 

que os conteúdos apresentaram apenas uma visão panorâmica dos PCN, assim se manifestaram em entrevistas ou 

nas oficinas: 

O fato do curso ter conteúdos diversificado foi interessante pois mostrou de 
forma generalizada estes conteúdos, incluindo a matemática neste panorama. 
À principio fiquei frustrada por não ser um curso específico de matemática. 
Os instrutores propuseram muitas atividades novas que estão sendo 
proveitosas no nosso dia a dia. No final valeu a pena pois leciono para todas 
as disciplinas e os conteúdos foram apresentados de forma inovadora. Até 
mesmo nas oficinas de matemática, o que foi dado foi bom, embora o tempo 
dedicado a essa disciplina tenha sido limitado. Os encontros destinados a 
ética e cidadania também foram prejudicados pelo tempo. Estes temas são 
abrangentes, novos e muito importantes principalmente para quem trabalha 
em escola de periferia como a nossa e precisa lidar constantemente com 
essas questões. (P1E1) 

Os conteúdos foram extensos para o pouco tempo que tivemos para 
trabalhar. Alguns como teatro, leitura, literatura e expressão foram muito 
bem trabalhados dentro desse pouco tempo. Os demais conteúdos foram 
passados de forma generalizada sem muito aprofundamento e alguns deles 
podem ser considerados irrelevantes para a nossa formação. (P3E3) 

O curso abrangeu todas as disciplinas dos PCN, foi bem completo. A parte 
de matemática foi reduzida e não atingiu o objetivo de capacitar os 
professores para a matemática dentro dos princípios dos PCN, porém, 
atingiu outros objetivos. Já aproveitamos as idéias e incluímos no Programa 
da escola a Feira de Ciências e os trabalhos com reciclagem dentro do que 
aprendemos no conteúdo de Meio Ambiente. Na parte de línguas 
trabalhamos com teatro e expressão e estas foram as duas áreas mais 
importantes para o desenvolvimento dos professores e para a aplicação nas 
atividades planejadas para os alunos. (C1E1) 

A imposição de conteúdos constantes não só dos currículos escolares, mas também nos cursos de 

formação de professores, intenciona dotar o professor de instrumentos que nem sempre serão utilizados em suas 

práticas, pois estão totalmente fora da realidade e do contexto em que se situa a escola. Os depoimentos dos 

professores (P4E3, P5 e P6E3) mostram a importância do professor fazer uma reflexão crítica sobre as 

contradições da sociedade que permeiam a educação, e da necessidade de se posicionar diante dessas 

contradições, evitando assim que modismos e conteúdos fora da realidade predominem sobre o contexto 

educacional real da escola e evidenciem ainda mais as contradições sociais, como no exemplo, escolas que não 

dispõem nem de sucatas para o desenvolvimento das atividades propostas por esses conteúdos. Os depoimentos a 

seguir ilustram essas contradições. 

Alguns conteúdos foram prejudicados pelo excesso de disciplinas. 
Poderíamos ter dedicado um maior tempo para oficinas de matemática, onde 
temos mais limitações, e dispensado os conteúdos como o de reciclagem que 
foi totalmente irrelevante. A escola é tão pobre que não tem nem sucata. Não 
temos como trabalhar com material reciclado, pois os alunos carregam as 
sucatas para vender e ajudar as famílias. (P4E3) 
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Além disso, o conteúdo apresentado envolvia atividades com material que 
nem encontramos para comprar na cidade. O que trabalhamos nessa 
disciplina não está adequado à realidade do nosso município e muito menos 
da nossa escola que é uma escola de periferia e totalmente sem recursos. (P5 
e P6E3) 

Tivemos uma visão do todo e isto foi bom só que não supriu as nossas 
necessidades que era conhecer os PCN direcionado para matemática. 
Tínhamos essa expectativa e a necessidade de trabalhar esse conteúdo de 
forma mais abrangente. No final pareceu uma colcha de retalhos. (P1E2) 

Não sei qual era a expectativa dos outros professores, pois temos formação 
em diversas áreas. Da minha parte esperava aprofundar na matemática 
porque minha formação é em letras e necessito de informações para trabalhar 
melhor os conteúdos daquela disciplina. Acredito, porém, que a abrangência 
de disciplinas pode ter sido favorável à diversidade embora tudo tenha sido 
dado de forma panorâmica, sem nenhum aprofundamento. (P7E2) 

Outro entrevistado considerou que mais importante do que o conteúdo foi a metodologia utilizada pelo 

instrutor de matemática para ensinar esse conteúdo. Isso reforça a importância de não se priorizar apenas os 

conteúdos teóricos. 

Eu nem sabia que o curso era para trabalhar matemática! O conteúdo dessa 
disciplina foi muito pouco, mas valeu pela metodologia empregada. O 
instrutor tem um método de trabalho diferente do que é usado no dia a dia. 
Ensina matemática brincando. Foi bom aprender isso com ele! (P1E3) 

Pelo relato dos entrevistados, e também por informações colhidas na Secretaria de Educação Municipal, 

confirmei que o curso foi planejado para trabalhar prioritariamente o conteúdo de matemática. No próprio 

projeto de solicitação de recursos, a Secretaria de Educação do Município Pólo apresenta a seguinte justificativa 

da proposição constante no formulário Anexo 1a, do Plano de Trabalho enviado ao FNDE: 

O trabalho desenvolvido com os Parâmetros Curriculares, voltados para a 
área de Língua Portuguesa fez com que os professores tivessem novas visões 
e conhecimentos a respeito da construção da escrita e leitura de seus alunos, 
dando inclusive nova ênfase ao seu trabalho. Como o trabalho foi resultando 
em sucesso, observamos que a maioria dos professores não se ocupava o 
bastante em trabalhar as outras áreas do conhecimento. Pensando nesta 
defasagem encontrada, os municípios decidiram que o projeto deveria dar 
ênfase à matemática e nas oficinas que tratava de repensar o ensino 
fundamental implementando assim o trabalho que está sendo realizado com 
os PCN nos módulos 1, 2 ,3 e 5. 

Observamos que os conteúdos apresentados no curso foram, em sua maioria, relevantes para a formação 

dos professores beneficiados. No entanto, devido à necessidade de se aprofundar no conteúdo de matemática e à 

expectativa criada de que o curso teria prioritariamente esse objetivo, gerou nos professores cursistas e também 

nos responsáveis pela elaboração do projeto uma certa frustração, quando, no desenvolvimento do curso, 

percebeu-se que pouco tempo seria destinado à matemática, uma vez que os instrutores estavam dando ênfase a 

outras disciplinas. De acordo com as informações dos entrevistados houve, por parte dos professores que 

conheciam os objetivos do curso, reclamações e solicitações na Secretaria de Educação para que acionasse a 
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empresa de consultoria e alterasse a programação do curso, objetivando, assim, um maior direcionamento dos 

conteúdos para a disciplina de matemática. 

Sobre essa situação assim se manifestou um dos entrevistados: 

Não recebemos a programação e não sabíamos quando aconteceriam as 
oficinas de matemática. Todo dia chegávamos no curso e o conteúdo era 
outro. Os encontros iam acontecendo e nada de aparecer oficinas de 
matemática. Conversamos com os instrutores e eles também não sabiam da 
programação. Cada instrutor sabia apenas sobre a sua disciplina. 
Reclamamos na Secretaria e notamos que o coordenador também ficou 
surpreso uma vez que o objetivo do curso aprovado tinha sido outro. A partir 
daí, houve alteração na programação e recebemos os instrutores de 
matemática, porém, o tempo já era escasso e as oficinas para essa disciplina 
foram limitadas. 

O MEC não deveria mais trabalhar os PCN, pois estes nem sempre são 
adequados à realidade da escola. O que falta é trabalhar metodologias com o 
professor, abrangendo mais a sua prática diária. Muita teoria não contribui. 
Se o professor aprende metodologias, ele trabalha bem qualquer conteúdo, 
inclusive os do PCN. Só assim é que poderemos melhorar a qualidade do 
ensino. (P3E3) 

Os dados levantados no questionário e lançados no grupo três merecem destaque considerando dois 

aspectos: 1-a maioria dos participantes assinalou que os conteúdos apresentaram apenas uma visão panorâmica 

dos PCN; 2- nenhum professor assinalou que o conteúdo apresentado foi adequado à realidade do município. 

Esses resultados, corroborados pelos relatos dos entrevistados, apontam uma antiga discussão que tem permeado 

o debate nacional acerca dos conteúdos dos cursos de formação de professores. Geralmente os conteúdos 

abordados em cursos de formação são conteúdos pré-definidos por componentes curriculares e inseridos em 

pacotes fechados, impostos aos professores sem considerar o contexto em que esses conteúdos serão 

desenvolvidos e o processo de construção necessário para que haja transformação. Trabalhar, no âmbito da 

formação continuada, os PCN de forma panorâmica e sem considerar a realidade do município em que se 

pretende que eles sejam implementados é reforçar a concepção pragmatista e conteudista da formação de 

professores, conforme afirma Freitas (2000, p. 149). Os conteúdos dos PCN têm explicitamente a intenção de 

mostrar que existe a possibilidade de uma coesão nacional em torno dos currículos e que isso possibilitará a 

universalização nos sistemas de ensino, a promoção da eqüidade e qualidade na educação. Esse caráter, tido 

como inovador, na proposta dos PCN, ao mesmo tempo em que “cria possibilidades”, esconde interesses e exige 

mudanças que nem sempre são bem aceitas pelos professores visto que foram elaborados de forma centralizada, 

sem levar em conta a participação do professor e as informações sobre suas práticas. A forma como foram 

concebidos e introduzidos os Parâmetros nas escolas, pode criar barreiras e dificuldades para os processos de 

formação e desenvolvimento de projetos quando, os professores não são considerados como sujeitos das 

reformas e apenas como consumidores das mudanças impostas verticalmente. Esse risco se acentua quando, 

dentro de uma proposta de universalização, as características do município e das escolas que nele se inserem, não 

são consideradas. É comum o processo de resistência, quando as mudanças acontecem sem a participação dos 

professores e quando o discurso sobre essas mudanças é diferente da realidade. Conforme Santos (2002, p. 357), 

as mudanças impostas são absolvidas no interior das escolas, mas os professores para sobreviverem também 

mudam os seus discursos e utilizam suas práticas sem considerar essas mudanças, já que as condições 
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necessárias para efetivá-las nem sempre são disponibilizadas por quem as implantou.  

Entendo, então, que propiciar uma visão panorâmica dos PCN, apresentados como solução para os 

problemas curriculares, sem considerar, como uma condição necessária a sua efetivação, o contexto em que 

serão inseridos é contribuir para a reprodução do currículo e dos modelos impostos e para acirrar ainda mais a 

crise dos processos de formação de professores. 

Quanto aos docentes que ministraram o curso, o resultado dos dados, coletados por meio dos 

questionários, apontaram que os instrutores mostraram domínio suficiente dos PCN. Houve, entretanto, 

divergências de posicionamento quanto ao fato dos instrutores terem mostrado domínio, porém, não terem 

conseguido fazer a adequação do conteúdo com o projeto pedagógico da escola, ou com a necessidade de 

formação dos cursistas. 

Alguns entrevistados que afirmaram que não houve a adequação dos conteúdos às suas necessidades 

ressaltaram que essa necessidade se refere ao conteúdo de matemática dentro dos princípios norteadores dos 

PCN, já que possuem poucos conhecimentos nessa área e que, a princípio, esse era o objetivo do curso. 

Outros entrevistados alegaram que os instrutores conhecem a filosofia, os princípios ideológicos e 

norteadores dos PCN, mas não se preocuparam em apresentar sugestões para sua aplicabilidade, talvez pelo fato 

de não conhecerem o projeto pedagógico da escola e as características educacionais do município. 

Consideraram, ainda, que este foi um item difícil de ser avaliado, já que os projetos pedagógico das escolas não 

foram apresentados aos instrutores e o que foi levado em conta foi um projeto amplo, comum as propostas do 

ensino fundamental, baseado no currículo estipulado para esse nível de ensino, e em conformidade com as 

diretrizes dos PCN, já implantadas e em desenvolvimento nas escolas. Quanto à apresentação dos PCN, 

alegaram que os instrutores demonstraram domínio sobre o assunto. Conhecem a origem, o processo de 

construção dos PCN, os objetivos e a fundamentação teórica que justificaram essa construção. Já quanto à 

adequação desses parâmetros, os professores consideraram que esta é uma questão que diz respeito mais aos 

objetivos do curso do que aos conhecimentos dos instrutores. Justificaram que por essa razão tiveram 

dificuldades ao assinalar, no questionário, este item constante do grupo quatro.  

Observei que em um município os entrevistados se referiram ao curso fazendo uma relação com os 

projetos pedagógicos das escolas. Identifiquei que, em um dos módulos, os cursistas chegaram a trabalhar o 

“Projeto Jornal”, que foi posteriormente adotado na 3ª série de uma das escolas. Segundo informações de uma 

das entrevistadas os projetos não foram muito discutidos, pois a escola em questão trabalha com um sistema de 

apostilas do e não mais por projetos. No outro município, essa relação com o projeto pedagógico não foi 

considerada pelos participantes durante as entrevistas e oficinas e, quando questionado, eles responderam que 

não houve, em nenhuma disciplina, um momento específico para discutir o projeto pedagógico das escolas. As 

escolas têm projetos anuais que são elaborados com a participação dos professores e projetos menores para cada 

disciplina. Cada instrutor trabalhou o seu conteúdo, dentro de metodologia própria. E, conforme ponderou um 

entrevistado: “Acho que eles deixaram os conteúdos para serem adaptados ao projeto da escola de acordo com o 

interesse de cada professor”. (P3E3).  

E, ainda, de acordo com outro entrevistado: 

Não houve nenhum treinamento durante o curso que pudesse auxiliar na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e também nenhuma 
oportunidade de fazer a multiplicação do que foi aprendido para os outros 
professores que não participaram. Como a escola e os alunos são muito 
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carentes, muita coisa que nos foi passada não dá para ser utilizada aqui e 
cada um tem que aproveitar o que foi mais significativo, de acordo com as 
possibilidades dos alunos, da escola e principalmente do professor pois cada 
um assimila de uma forma. (P4E3) 

A questão sobre os Docentes que ministraram cursos de formação, apresentada nas entrevistas e nas 

oficinas, reportou a um outro problema na formação de professores: quem forma os formadores?  

Segundo Alvarado Prada (2001, p. 2): 

Os formadores de formadores de fato são profissionais ou pessoas de 
diversas áreas do conhecimento, em alguns casos, pessoas não formadas na 
universidade que tem saberes construídos em sua vida cotidiana, mas, na 
maioria das vezes, são professores e/ ou pesquisadores da universidade que 
desenvolvem para os profissionais da educação ‘cursos’ ‘atividades’, 
‘projetos’ ou ‘programas’ visando geralmente: atualizar os professores em 
determinados temas das diversas áreas do conhecimento e ‘capacitar’ os 
docentes para a aplicação de uma determinada política (governamental ou de 
outro tipo), metodológica ou técnica. 

Se considerarmos as respostas de alguns entrevistados, quando se referem aos ministrantes dos cursos 

como “instrutores”, podemos aduzir que, na concepção desses cursistas, o formador de formadores é aquele que 

instrui, que treina alguém em uma determinada atividade. Em se tratando de um ambiente escolar, a palavra 

“instrutor” soa inadequada, pois denuncia, ainda que de forma velada, o vestígio de uma formação técnica, que 

se aproxima muito mais do léxico industrial e tecnicista do que de um espaço educacional. Nesse sentido, a 

forma de expressar é reveladora do modo como esses entrevistados vêem aqueles que dão cursos para a 

formação de professores.  

Quanto aos resultados da participação dos professores no curso, os dados obtidos pelo questionário e 

apresentados no item 5, do grupo de dados, apontaram elementos que nos leva ao seguinte pensamento: os cursos 

de formação são considerados, pelos professores como oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias ao desempenho profissional e às mudanças nas práticas pedagógicas. Esses dados 

também foram reafirmados nos relatos dos professores, obtidos em entrevistas e oficinas. As trocas de 

experiências estabelecidas nos encontros foram consideradas como oportunidade de crescimento, de visualização 

de um mundo mais amplo, do conhecimento da diversidade e das dificuldades enfrentadas por todos os 

profissionais da educação. 

Sobre os resultados da participação no curso, citamos as seguintes considerações feitas pelos 

participantes, em entrevistas e nas oficinas: 

Tento aplicar no dia a dia um pouco de cada coisa que aprendi. A nossa 
clientela é uma clientela tão pobre que conta só com o professor. Muita coisa 
que tentei inovar na minha prática pedagógica não deu resultado, pois são 
adequadas a projetos que contam também com a participação da família e 
isso aqui na escola é muito difícil. Temos que aprender a selecionar o que é 
bom ou ruim, o que serve ou não e isso exige critério, bom senso, habilidade 
que a gente adquiri com a prática. O curso serviu para mostrar que não 
podemos viver só de teorias. Elas são muito bonitas! (P1E3) 

Em relação a esse depoimento, reporto-me a Candau e Lelis (1999, p.56), quando afirmam que a 

desconexão entre teoria e prática característica da sociedade capitalista é um problema que deve ser considerado 
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nos processos de formação de professores. 

Os professores (P4E2 e P1E2) apontaram como resultados obtidos com o curso o reconhecimento da 

necessidade de se desenvolver habilidades necessárias ao aprimoramento da prática pedagógica sendo que para 

isso é indispensável a participação de toda equipe escolar. 

Algumas das teorias que aprendemos, já estamos colocando em prática e 
para isso precisamos desenvolver algumas habilidades que até então não 
tínhamos desenvolvido. O curso possibilitou isso, porém, não depende 
apenas do professor colocar a teoria em prática. É necessário o envolvimento 
da escola, da direção. (P4E2) 

Trabalhamos a formação em grupo e isso foi muito interessante e positivo. 
Às vezes a gente acha que o aluno tem que fazer uma atividade sozinho e dar 
conta de tudo sozinho. Ao trabalhar em grupo com outros professores 
percebemos a importância dessa relação e também as dificuldades de cada 
um em compartilhar idéias e formar consenso. Esta é uma habilidade que 
precisamos desenvolver. (P1E2). 

Os depoimentos desses professores reafirmam a necessidade do professor se instrumentalizar. Essa 

instrumentalização é considerada dentro do método proposto por Saviani, como um momento de apropriação dos 

instrumentos teóricos e práticos necessários à solução dos problemas identificados. Nesse sentido, o professor 

necessita do apoio da escola, da direção. Como esperar que o professor desenvolva as habilidades necessárias, se 

ele apenas recebe informações de “instrutores” ou de especialistas com a instrução de assimilar e aplicar, na sua 

prática diária, o que assimilou? É pelas relações com os outros professores, com a direção e com os demais 

membros da equipe escolar, com os alunos e com a comunidade em geral que se estabelecem ou se modificam os 

valores e sentimentos que orientam os professores em suas ações e resolução de problemas enfrentados em suas 

práticas. As relações que o professor desenvolve com as teorias e conteúdos escolares podem desenvolver outras 

habilidades se mediadas por relações sociais. 

Um outro depoimento, além de reafirmar a distância existente entre teorias e práticas pedagógicas, 

aponta para a importância da reflexão dos professores sobre essa prática pedagógica. 

Achei o curso válido como um todo. O resultado nunca é imediato. Há uma 
distância entre a reflexão e a prática. A mudança é o resultado da maturação 
das idéias, acontece devagar e depende de cada um. Para eu mudar a minha 
prática eu preciso mudar de atitude. A construção da reflexão é um processo. 
Quando refletimos sobre nossa prática, acontece a mudança interna. As 
mudanças externas existem, por força das leis, porém o que precisa 
acontecer são as mudanças internas e isso não acontece do dia para a noite. 
Este tipo de curso favorece a reflexão e pode ser um caminho para as 
mudanças. (P5E1) 

Mazzeu (1998, p. 71) afirma que “a formação continuada de professores precisa buscar a 

irreversibilidade das mudanças provocadas na reflexão e na ação dos sujeitos envolvidos, o que demanda tempo 

e esforço contínuo”. 

Esse processo de reflexão e de internalização do pensamento que conduz a mudanças não implica a 

formação de automatismos inconscientes para que o professor se ajuste às imposições sociais e sim em uma nova 

forma de agir resultante de um processo educativo construído historicamente a partir da instrumentalização. 

Dentro da perspectiva histórico-crítica, Saviani denominou esse passo como catarse utilizando uma definição de 
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Gramsci em que catarse significa a “elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos 

homens”, ou seja, formas de pensar e agir produzidas histórica e socialmente e que aos poucos se internalizam na 

estrutura psíquica do indivíduo. 

A importância da valorização do professor também foi apontada como resultado obtido pelos cursistas. 

Embora o objetivo inicial do curso fosse trabalhar conteúdos de matemática dentro do que está sendo proposto 

pelos PCN, a introdução de outros conteúdos como o da qualidade de vida, conceito de pessoa, postura 

profissional etc. favoreceu a reflexão sobre valores e sentimentos que podem ajudar a orientar suas ações e que 

devem ser considerados em seu cotidiano. 

O tema qualidade de vida trabalhado por um dos instrutores foi interessante 
e me levou a uma reflexão sobre a valorização do professor. Acho que foi 
um trabalho voltado para esse objetivo. Os professores precisam aprender a 
se auto-valorizarem sem esperar que a valorização venha de fora. A auto-
estima e também temas como postura profissional e lazer foram bem 
trabalhados. Todos esses aspectos precisam ser considerados para que no dia 
a dia os professores promovam mudanças em seus hábitos e não se estressem 
com a profissão. O conceito de pessoa que foi trabalhado foi muito 
significativo para mim. (P1E3) 

Os depoimentos de professores cursistas (P1E1 e P4E3), sobre o resultado obtido no curso 

exemplificam claramente a referência feita por Saviani (1985, p.76), quando considera a educação como “uma 

atividade que supõe uma heterogeneidade real e uma homogeneidade possível; uma desigualdade no ponto de 

partida e uma igualdade no ponto de chegada”. É inegável que somente pela troca de experiência mediada pelo 

processo educativo que podemos alterar nossa prática social. Esse é um ponto chave no qual deve–se pautar 

todos os processo de formação de professores. 

As trocas de experiências foram interessantes. Foi importante conhecer a 
experiência do outro sem se preocupar se o que o outro está fazendo é certo 
ou errado. Existe nas escolas, nos alunos e nos professores a diversidade e 
foi muito bom trabalhar essa diversidade. Isto com certeza contribuirá para 
mudanças na prática pedagógica. (P1E1) 

No geral o curso foi bom. Foi uma oportunidade até para refletir sobre as 
diferenças, as vivências dos instrutores e o nosso papel dentro da nossa 
realidade. (P4E3) 

Em uma das oficinas obtive de um professor cursista uma informação que traduz o descontentamento, já 

relatado anteriormente em entrevistas, de alguns professores com o conteúdo e com o objetivo do Programa de 

Formação Continuada. Objetivo de trabalhar com os PCNSS, visando assim a sua implementação. A 

oportunidade de mais uma vez discutir os PCN reforçou o entendimento de alguns professores de que é 

necessário trabalhar conteúdos compatíveis com a realidade e com o projeto pedagógico de cada escola. Tal 

informação soou como um desabafo do professor em relação às políticas implantadas para a Formação 

Continuada de Professores e à forma como elas são impostas. Sobre isso assim se expressou o professor (P6E3): 

Durante os grupos de estudos, para discutir os PCN, os coordenadores 
colocavam claramente que os professores não sabiam nada. Parece que era 
uma forma encontrada para fazer a gente engolir os PCN. Temos educadores 
competentes, não precisamos buscar orientações em Perrenoud, Edgar 
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Morin, etc. Buscamos lá fora experiências não compatíveis com a nossa 
realidade. Os PCN são muito bonitos, tira–se muitas coisas deles mas não 
está adequado à nossa realidade. O curso foi ótimo para confirmar isto. 

As considerações feitas por esse professor reporta-me ao que Santos (2002, p.356) referiu-se como 

sendo estratégia de persuasão utilizada pelo poder central para adesão do professorado ao novo projeto dos PCN. 

Essa autora afirma que “as estratégias de convencimento na introdução de reformas são sempre pensadas em 

função de uma possível resistência dos docentes”. Ao colocar que os professores nada sabiam houve um apelo 

persuasivo para que os PCN fossem trabalhados nas escolas, na expectativa de inovar ou modificar as práticas 

docentes, evitando, assim, que os professores, sob o argumento de terem suas práticas já instaladas, 

apresentassem resistência a um projeto tido como inovador. 

Em outra fala, pude constatar os ganhos obtidos com a oportunidade de participar de um curso de 

formação continuada, porém um certo descontentamento de um professor em trabalhar com os conteúdos dos 

PCN, uma vez que considera que o assunto já foi muito discutido. Parece consensual que os professores 

reconhecem a importância dos cursos de formação continuada e tiram proveito do que é oferecido nesses cursos, 

porém deixam claro que gostariam de discutir outros temas e que consideram o tema PCN como repetitivo sem 

méritos para serem discutidos em um curso de formação continuada de professores. Tal afirmativa pode ser 

ilustrada com a seguinte fala do professor (P2E3): 

O resultado foi bom. Tudo que aprendemos contribui para a nossa formação. 
Os instrutores eram especializados e tinham uma vivência diferente da dos 
professores. Temos que aproveitar essas oportunidades de troca que são 
poucas aqui na região. No entanto gostaria de trabalhar outros conteúdos, 
pois já discutimos muito os PCN. 

Um dado obtido pelo questionário, e que merece destaque, é a pequena freqüência no item que aponta 

que o resultado da participação no curso possibilitou o desenvolvimento dos PCN na sala de aula. Apenas um 

participante assinalou essa opção. Conforme Manual de Orientações para Assistência Financeira a Projetos 

Educacionais-Ensino Fundamental (2001, p.11) esse era o objetivo do curso e também do MEC/FNDE ao 

estabelecer, dentro de sua meta para programas de formação, o seguinte critério para a assistência financeira: 

A assistência financeira será destinada ao desenvolvimento de 
programas de formação continuada de professores, em efetivo 
exercício, para implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
- PCN, promovendo o crescimento profissional em suas dimensões, 
considerando não apenas o desempenho em sala de aula, mas também 
a atuação como membro de uma equipe responsável pela formulação, 
implementação e avaliação do projeto educativo da escola. 

Esse dado, corroborado pelos relatos dos participantes, sugere que os PCN não era um tema do interesse 

dos professores, para ser objeto de discussão e nem objetivo de um Programa de Formação Continuada. Sugere, 

ainda, que pela carência de eventos destinados à formação continuada e pela consciência das próprias limitações 

decorrente da má formação inicial a que tiveram, acabam aderindo as propostas e criando expectativas em torno 

do que está sendo proposto. Como os professores carregam consigo informações e vivencias que, ao longo do 

tempo, vão se solidificando, eles selecionam dentro dessas propostas aquilo que lhes interessam e gera menos 

insegurança. Os dados obtidos mostram que os professores consideraram que a participação no curso trouxe 
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resultados, mas que esses resultados foram decorrentes da seleção que eles já haviam feito anteriormente, que 

não era possibilitar o desenvolvimento dos PCN, em sala de aula, uma vez que esse tema foi considerado por 

muitos como inadequado à realidade, “maçante”, muito trabalhado nos HTPC, etc. 

Com relação a esse tipo de comportamento e referindo-se especificamente á imposições feitas para 

adesão aos PCN, assim se expressa Santos (2002, p.357): 

Também há que se considerar que as escolas não se apresentam como 
tábulas rasas, prontas a assimilar o que lhes é apresentado. Dessa maneira, os 
Parâmetros, elaborados centralmente, confrontam-se com inovações 
singulares, gerando conflitos com práticas em desenvolvimento nas escolas. 
De um lado, os professores, mesmo quando aderem às suas propostas, 
buscam interpretá-las e adaptá-las, de acordo com o contexto institucional de 
onde trabalham, o que faz com que assumam características bem 
diversificadas. 

Identifiquei, pelo relato dos entrevistados, que o curso mesmo não tendo cumprido os objetivos 

propostos, a princípio, foi uma oportunidade de formação continuada, desejada pelos professores. Embora os 

entrevistados tenham visto essa oportunidade como uma ação positiva e de relevância para continuidade da 

formação que receberam, apontaram, em seus relatos e em justificativas nas questões abertas do questionários, 

algumas características importantes para o sucesso dessa formação e que devem ser consideradas na elaboração e 

planejamento de um curso de formação continuada. Dentre essas características citamos as mais freqüentes e 

mais significativas no Apêndice C. 

Um outro ponto levantado durante as entrevistas e oficinas foi referente à expectativa dos 

participantes de que, antes do evento, sejam apresentados aos interessados, os objetivos do curso, os conteúdos, 

a programação de acordo com o calendário estipulado, e o currículo dos instrutores. 

Com relação ao material didático, dois dos entrevistados comentaram que o material utilizado pelos 

instrutores foi adequado ao conteúdo e às necessidades dos cursistas. No entanto, os demais alegaram que o 

material didático fornecido não foi suficiente e deixou a desejar em termos de qualidade. Sugeriram que, para os 

próximos cursos, a coordenação se encarregue de aglutinar o material em uma única apostila ou que cobrem da 

empresa consultora o fornecimento gratuito desse material. E sobre isso assim se manifestaram: 

Não teve nenhum material excepcional, mas foi suficiente para trabalhar o 
conteúdo, Em algumas disciplinas os cursistas produziram o seu próprio 
material, as anotações em sala de aula foram suficientes e complementaram 
alguns textos que recebemos. (P1E3) 

Alguns instrutores trouxeram material de apoio, outros não. Muitas vezes a 
secretaria tinha que ser acionada às pressas para providenciar a reprodução 
do material. O material que recebemos ficou solto. Se tivesse sido reunido 
em uma apostila ficaria mais fácil consultá-lo posteriormente. (P6E2) 

O relato de professores (P2 e P3E3), além de demonstrar a insatisfação com a falta de uma apostila, 

como meio de consulta e aprofundamento dos conhecimentos passados durante o curso, reafirma a inconsistência 

do planejamento de conteúdos que desvinculam a teoria e a prática e que não levam em conta a realidade de cada 

escola e nem a necessidade dos cursistas. 

Não recebemos nenhuma apostila. Só alguns instrutores trouxeram textos. O 
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material apresentado nas oficinas de reciclagem a gente nem conhece aqui na 
região. Além disso, a instrutora trouxe as peças semiprontas e não nos 
passou uma apostila com os passos para montagem. Isso pra gente não teve 
aproveitamento.(P2E3) 

A instrutora do curso de reciclagem tinha uma apostila pronta, mas era pra 
ser vendida e hoje, com o salário de professor, não está dando para comprar 
nem comida! Apostila de curso então, nem se fala!(P3E3) 

Quanto aos locais em que foram realizados os cursos, os entrevistados de um município apresentaram 

posicionamentos diferentes dos do outro município. O curso no município de Orlândia foi realizado, em todos os 

seus módulos, em uma única escola, que, embora localizada na periferia, é de fácil acesso. Além disso, essa 

escola conta com um amplo espaço físico, sala de vídeo e biblioteca, pátio com jardim e decorado, amplo 

refeitório, quadras de esporte, salas espaçosas e com carteiras em bom estado de conservação. Tudo isso, 

segundo os entrevistados que fizeram o curso nessa escola, tornou o curso agradável e facilitou a realização das 

oficinas. Já o curso realizado no município de Igarapava foi, segundo alguns entrevistados, prejudicado pela falta 

de um espaço adequado. Os encontros foram realizados em diversos locais. O primeiro deles foi pequeno para 

abrigar o número de professores cursistas. O segundo era muito quente e tinha muito barulho. No final, todos 

esses fatores interferiram no desempenho e aproveitamento dos professores. 

Mesmo com essas dificuldades a coordenadora do evento no município considerou que houve pouca 

desistência e que a freqüência foi boa, sendo esse o critério definido para a certificação. Os participantes só 

poderiam ter duas faltas durante todo o curso e caso a freqüência fosse compatível com esse critério receberiam 

o certificado emitido pela Secretaria de Educação Municipal e assinado pela consultoria contratada. 

Coube às Secretarias de Educação controlar a freqüência dos participantes e providenciar o material 

solicitado pelos instrutores. As demais providências ficaram sob a responsabilidade apenas do Município Pólo e 

sobre isso assim se posicionou uma das entrevistadas: 

A participação de nosso município como beneficiário de um Pólo foi muito 
importante. Este ano, depois que retiraram o Pólo, o MEC tirou o nosso 
tapete. Antes tínhamos todas as orientações do MEC por meio do Pólo, 
agora estamos totalmente sem apoio. Quanto ao curso dado pela Ecoplan, o 
Pólo nos deu toda a assistência. Antes recebemos um catálogo com preços e 
dados dos instrutores. A SME de Igarapava ajudou na escolha da Consultoria 
a ser contratada, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC. Já tínhamos, 
inclusive, referências da empresa que no final foi selecionada. A assessoria 
do Pólo foi essencial para a consolidação do Programa e acredito, pelo relato 
dos professores, que este foi um dos melhores cursos de formação que eles já 
tiveram aqui em Igarapava. (O) 

Uma outra questão que foi suscitada, nas entrevistas e oficinas, se refere ao processo de multiplicação 

dos conteúdos para os demais professores da escola que não participaram do evento. Os entrevistados relataram 

que, na medida do possível, eles discutiam sobre o que estava sendo tratado nos encontros. Essas discussões 

aconteciam principalmente nas horas destinadas aos encontros de HTPC, sempre que as diretoras e 

coordenadoras abriam espaço para as discussões, mas, nem sempre os professores estavam interessados. Sobre 

isso assim se expressaram alguns entrevistados: 

Muitos conteúdos foram trabalhados em oficinas e fica difícil 
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transmitir o que foi passado dessa forma. Isto é para ser vivido e não 
para ser transmitido. Só quem vivenciou a situação é que pode 
valorizá-la (P3E2) 

Quem participou do curso sempre gostava de discutir os aprendizados. 
Só que a gente percebia que isso não era do interesse de quem não 
tinha participado. Parece que todos já estão cansados de falar em PCN 
e como eles não puderam participar não entenderam que tinha muito 
mais que simplesmente as teorias dos PCN que realmente já estão 
muito saturadas. Nem mesmo este curso trouxe inovações sobre estes 
parâmetros.(P4E3) 

Esses relatos reafirmam a insatisfação dos cursistas com o tema proposto para o curso ao mesmo tempo 

em que enfatiza a importância dos professores participarem de grupos de estudo nos quais podem discutir suas 

vivências. Por detrás de um tema pode surgir uma gama enorme de experiências que certamente contribuirá para 

reflexões e mudanças na prática pedagógica. Cabe ao professor selecionar o que está adequado à sua realidade e 

tentar tirar proveito do que está sendo oferecido, mesmo que seja para, amparado no que está sendo proposto, 

invalidar tal proposta a partir do conhecimento e da reflexão. 

Um outro aspecto relatado e considerado como entrave à multiplicação do conteúdo foi o rodízio de 

professores nas escolas. Todo ano muda o quadro de professores. Muitos se afastam para exercerem cargos na 

Secretária Municipal de Educação ou de direção em outra escola, outros se afastam por licenças prêmio ou de 

saúde. As constantes mudanças no quadro de pessoal e a descontinuidade das ações parecem-me um ponto 

crucial em qualquer esfera administrativa, independentemente do tamanho da organização. No entanto, fica um 

questionamento: são as mudanças no quadro de pessoal que impedem a multiplicação do aprendizado e a 

continuidade das ações, ou a descontinuidade das ações são também decorrentes da falta de multiplicação do 

aprendizado? Essa falta de multiplicação do aprendizado acontece por falta de interesse sobre o assunto, ou por 

conveniência de quem tem o poder de traçar novas políticas e quer dá uma roupagem nova aos velhos problemas, 

induzindo assim os usuários a pensar que se trata de uma proposta inovadora, capaz de solucioná-los? 

Quanto à avaliação final do curso foi detectado, pelas informações colhidas nas entrevistas e oficinas, 

que não aconteceu nenhum processo formal de avaliação nem por parte da secretaria de educação do município 

beneficiário nem do Município Pólo. Os coordenadores do evento e demais entrevistados informaram que a 

avaliação foi feita apenas por alguns instrutores da Consultoria contratada, dentro dos critérios didáticos de cada 

um. À medida que o curso ia se desenvolvendo os coordenadores do evento recebiam informações diretamente 

dos participantes, que, ora elogiavam, ora reclamavam de alguma coisa, como por exemplo, do pouco tempo 

destinado para matemática, ora apresentavam sugestões. Segundo uma entrevistada, a avaliação foi prejudicada 

devido à desvinculação do Município Pólo e às alterações na estrutura hierárquica e de comando nas secretarias 

de educação dos municípios contemplados com os recursos para efetivação do curso. Com a mudança de 

secretários municipais nesses dois municípios, novas propostas educacionais foram apresentadas e não houve 

interesse das atuais administrações em avaliar um curso planejado pelo antigo gestor. 

Por outro lado, a avaliação dos resultados decorrentes da efetivação do convênio, nesse caso específico, 

o curso para formar professores com vistas à implementação dos PCN, também não é feita pelo Concedente 

(FNDE) dos recursos nem pelo MEC. A comprovação da efetivação do convênio foi feita apenas mediante a 

apresentação da prestação de contas ao concedente, conforme critérios por ele estabelecidos. Em casos de 
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denúncias, ou a critério do concedente, o convênio poderá sofrer auditorias. 

A falta de avaliação por parte dos envolvidos reafirma a descontinuidade das ações que permeiam as 

políticas educacionais no Brasil e o descompromisso com a sustentabilidade dessas propostas. Torna-se evidente 

que a preocupação maior dessas políticas é atender a determinações externas em detrimento das opiniões e 

interesses daqueles que fazem a educação no cotidiano escolar. A falta de instrumentos simples e efetivos que 

permitam avaliar a consistência e os impactos dessas ações impede que sejam feitas as intervenções necessárias à 

promoção de novas ações ou à garantia da sustentabilidade das ações desenvolvidas. Surgem daí novas propostas 

configuradas ou concebidas, sem levar em conta os determinantes sociais, políticos, culturais, econômicos, 

ideológicos presentes no contexto escolar, o que, no cotidiano dos professores, é entendido como uma 

implantação vertical das políticas governamentais.  

Entendo, portanto, que a avaliação dos Programas por parte dos envolvidos é uma forma de validar ou 

não uma prática e embasar uma teoria. Paro (2001, p. 33) afirma a necessidade das políticas públicas aliar a 

teoria às práticas pedagógicas, a partir da compreensão dos fenômenos que se dão na realidade escolar e nas 

formas concretas que esses fenômenos se manifestam. Para esse autor: 

Sem ter presente uma adequada apreensão dessas manifestações 
concretas, os estudos que subsidiam propostas de políticas públicas 
em educação correm o risco de não se elevarem acima do senso 
comum, por lhes faltarem os elementos que lhes dariam sustentação e 
validade teórica, posto que abstrair (no sentido negativo de alhear, de 
não levar em conta) as determinações essenciais, necessárias, 
explicativas do real concreto presente no cotidiano é construir 
generalizações sem sustentação empírica, é teorizar no vazio. 

Como último ponto, que considero significativo neste trabalho, observei também, a referência nominal à 

empresa de consultoria contratada pelo Município Pólo para ministrar os cursos. Durante as entrevistas e 

oficinas, os participantes referiram-se ao curso oferecido pelo MEC por meio da Secretaria de Educação como 

sendo o curso da empresa contratada. Por essa razão empreguei no questionário o nome da empresa, dada essa 

associação. Alguns cursistas alegaram desconhecer que o curso estava sendo oferecido com recursos do FNDE.  

Dentre esses professores cursistas, encontrei alguns que nem sequer sabiam como solicitar o certificado 

de participação não recebido até a data da entrevista por desconhecerem a origem desse curso e não se 

lembrarem mais do nome da empresa de consultoria. 

Considero que mais importante que o nome do Concedente dos recursos ou mesmo da empresa de 

consultoria responsável por ministrar o curso é o resultado obtido pelos professores com a realização de um 

curso de formação continuada, cujo objetivo é a promoção da qualidade da educação pública. No entanto, a 

identificação do curso por meio apenas da referência ao nome da empresa de consultoria em detrimento do 

conteúdo, do tema e dos objetivos propostos pela secretaria de educação, MEC e FNDE sugere que a expectativa 

criada por alguns participantes em relação a um curso ministrado por consultores “de fora” teve um peso muito 

maior do que o próprio tema abordado no curso. Sugere também um certo alheamento de alguns participantes em 

relação às políticas educacionais que lhes são impostas e também em relação às competências e critérios 

definidos por cada um dos responsáveis por elaborar e disseminar essas políticas. 

Esse fato é explicado por Alvarado Prada (2003, p. 29) como sendo muito comum entre os professores 

em exercício ao executar as ações que aparentemente resolvem os problemas educativos. No entanto, eles nem 

 



  91  

sempre compreendem que essas ações provêem de organismos internacionais interessados em resolver apenas 

assuntos econômicos e que na prática isso apenas retarda o processo de conscientização política dos professores. 

Essa postura dos professores é justificada por esse autor como sendo decorrente da proliferação das políticas 

educativas que impedem os professores de se atualizarem em assuntos relacionados com as políticas, tomando 

muitas vezes conhecimento delas, sem, portanto, analisá-las e compreendê-las.  

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando não houver caminho, 

Mesmo sem amor, sem direção, 

A sós ninguém está sozinho 

É caminhando que se faz o caminho 

Quando não houver desejo 

Quando não restar nem mesmo dor 

Ainda há de haver desejo 

Em cada um de nós onde Deus colocou. 

(TITÃS, 2004) 

 

 

 

 

 

 



    

O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR: 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não tive aqui a intenção de abordar a problemática que envolve a formulação e definição de políticas 

públicas educacionais adotadas pelo MEC, e nem tampouco analisar as repercussões causadas pelas reformas 

que enfatizam as mudanças curriculares e que reafirmam o caráter inovador da proposta de um projeto nacional, 

cristalizada na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN.  

Dada a complexidade desses temas e os estudos já realizados por diversos autores e pesquisadores 

preocupados com o assunto, pretendo, apenas, suscitar com esta pesquisa uma reflexão mais ampla sobre a 

implementação dos PCN por meio de Programas de Formação Continuada de professores oferecidos pelo 

MEC/FNDE, como proposta de melhoria da qualidade do ensino público brasileiro. 

À guisa de conclusão, encadeei algumas considerações, que tenho por provisórias, tendo em vista a 

própria provisoriedade das políticas e definições no qual este trabalho se baseou. Os dados levantados foram 

respaldados por estudos e considerações de diversos especialistas que, nos últimos anos, têm se dedicado à 

análise das políticas educacionais, principalmente as direcionadas à formação de professores. É imprescindível 

que os estudos sejam levados adiante e envolvam um número maior de municípios e beneficiários dos programas 

de formação continuada, com vistas à implementação dos PCN, implantados e divulgados em nível nacional, 

para, a partir de articulações com outras pesquisas e diferentes pesquisadores preocupados e interessados pelo 

mesmo tema, resultar em uma proposta mais elaborada para assistência financeira destinada aos Programas de 

Formação Continuada de Professores. 

Considero, portanto, que o presente trabalho constitui-se apenas em um passo de uma longa caminhada 

que precisa ainda ser trilhada na elaboração de propostas que visem a melhoria da qualidade educacional 

brasileira, incluindo nessa proposta a formação continuada de professores, e, principalmente, a reformulação de 

critérios para assistência financeira destinada a esse fim.  

Evidentemente, acredito que, mesmo sendo apenas um passo, torna-se necessário apresentar meu 

posicionamento, indicando para o processo de formação continuada de professores oferecidos pelo MEC/FNDE 

fatores que considerei, após o presente estudo, relevantes para as metas propostas por esses órgãos, ou seja, a 

melhoria da qualidade da educação básica.  

Percebi, com este estudo que a investigação da temática relativa à formação de professores perpassa por 

caminhos relacionados com o desenvolvimento de políticas públicas que, embora apresentem características 

próprias, principalmente as referentes à elaboração e implantação dos PCN, estão em sintonia com as tendências 

internacionais que redirecionam a educação para o objetivo de provocar mudanças na sociedade que enfatizem a 
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“produtividade”, “eficiência” e “qualidade total” em detrimento de uma educação que deveria ser garantida 

como direito social e comprometida com a formação de cidadãos democratas. Esses direitos estão estabelecidos 

na Constituição Federal e aparecem como bandeiras nos discursos oficiais que pregam a universalização e a 

qualidade da educação como base para a formação do cidadão. Entretanto, as próprias legislações educacionais 

(principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consubstanciada por decretos anteriores, e encoberta 

por uma roupagem nova) redirecionam esses discursos, alinhando os sistemas educacionais ao interesse do 

capital que privilegia, cada vez mais, o interesse de grandes grupos colocando à margem a maioria da população, 

cujos membros necessitam desse sistema, não somente como condição para se tornarem cidadãos participativos 

da vida coletiva, e possíveis governantes, mas, principalmente, como condição de subsistência, visto que não têm 

acesso aos produtos e riquezas materiais resultantes de uma educação democrática. 

A nova LDB, ao redirecionar a estrutura curricular, os padrões de financiamento, os critérios para 

formação docente e a organização dos níveis e modalidades de ensino e as competências do poderes públicos, 

nas três esferas administrativas, possibilita o processo de centralização pelo poder central que favorece as 

reformas orientadas por princípios econômicos e ampliação do capital, ao mesmo tempo em que transfere para 

Estados e Municípios a responsabilidade da organização dos sistemas de ensino, ampliando, assim, a 

competência dessas duas instâncias sem, contudo, oferecer as condições necessárias ao desenvolvimento de 

políticas setorizadas que viabializem a organização e funcionamento desses sistemas de ensino.  

Conseqüentemente, os estados e municípios se vêem desprovidos de recursos que garantam essa 

organização e ainda ficam presos aos comandos do poder central principalmente no que se refere ao 

financiamento das ações, uma vez que compete à União exercer a função supletiva e redistributiva dos recursos 

destinados à educação. 

Além disso, os estados e municípios são obrigados a desenvolver as ações planejadas pelo Ministério da 

Educação/MEC, órgão competente para coordenar essas políticas, sendo que nem sempre concordam com as 

ações estabelecidas ou com as políticas traçadas com finalidades divergentes de seus interesses, como no caso da 

implantação dos Parâmetros curriculares Nacionais-PCN. 

Nesta pesquisa, constatei que diversas são as reinterpretações dos PCN e muitas as ações de resistência 

à utilização desses parâmetros nas práticas pedagógicas. No entanto, não se pode desprezar o poder desse 

instrumento oficial, uma vez que está impregnado de mecanismos persuasivos de poder, desencadeados por uma 

reforma curricular considerada como a de maior expressão dentro do ensino fundamental, na década de 90, com 

repercussão até o momento, e cuja intenção divulgada foi orientar a produção do conhecimento indispensável à 

construção da cidadania e à garantia de padrões de qualidade oferecido nas escolas. 

Por se tratar de uma reforma curricular de expressão e do objetivo direcionado para a melhoria da 

qualidade e, ainda, considerando a constatação feita pela SEF/MEC de que a formação dos professores, hoje no 

Brasil, não é suficiente para que os alunos se desenvolvam e participem como cidadãos tornou-se imprescindível 

que, aliado à implantação de parâmetros curriculares nacionais, políticas de formação continuada de professores 

fossem priorizadas como forma de garantir a sustentabilidade das ações anteriormente planejadas para 

implantação desses parâmetros.  

As reinterpretações, adaptações, ou mesmos as resistências em torno das propostas de implantação dos 

PCN, precisaram ser trabalhadas sob pena de serem ignorados todos os esforços dos grupos interessados na 

consolidação desses parâmetros curriculares apresentados como instrumento de superação das contradições 
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encontradas nos currículos das diversas escolas brasileiras. A possibilidade de que esses parâmetros fossem 

rejeitados ou mesmo adaptados em conformidade com o contexto educacional de cada escola assumindo, assim, 

características e objetivos diferentes dos propostos pelos elaboradores, incentivou a criação de redes de 

formadores imbuídos de colocar esses parâmetros em ação por meio de programas de formação continuada de 

professores.  

Os recursos para o desenvolvimento de programas de formação continuada de professores com vistas à 

implementação desses parâmetros foram, então, priorizados pelo FNDE e destinados aos municípios que 

aderiram à proposta dos PCN, em detrimento de outros programas de formação continuada de professores 

apresentados por Estados e Municípios que tinham objetivos diferentes dos traçados pelo MEC.  

Dentro desse panorama e apoiando-me no fato de que os recursos destinados à educação e, 

principalmente, aos programas de formação continuada de professores são insuficientes para atender às 

demandas e provocar mudanças significativas na realidade educacional brasileira, tentei identificar se os 

programas de formação continuada de professores oferecidos pelo MEC/FNDE apresentaram subsídios para 

implementação desses parâmetros, e se contribuíram ou contribuem para as mudanças nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas no interior da escola, especificamente a sala de aula, lugar apontado como espaço privilegiado 

para promover mudanças no país, conforme o lema do Congresso Brasileiro de Educação organizado pelo 

mesmo órgão que implantou os PCN.  

O que constatei, durante as oficinas e entrevistas, foi o explícito desinteresse dos professores pelos 

PCN, dada a inadequação da realidade em que foram construídos com o contexto em que se pretende que sejam 

aplicados. Nesse caso, fica evidente que os saberes e as experiências docentes e o espaço de aplicação não são 

tomados como referenciais para a construção de um documento, cujo propósito é nortear a prática pedagógica e 

favorecer a qualidade do ensino em um país com uma diversidade cultural, marcada por uma sociedade desigual. 

Uma outra observação é que a análise das práticas pedagógicas que subsidiam as políticas de formação 

de professores demonstra uma dicotomia, quando separa o processo de aprendizagem do aluno dos processos de 

formação continuada de professores, o que me parece incoerente com os princípios norteadores da proposta do 

MEC. 

Há que se ponderar, entretanto, que, apesar do evidente e manifesto desinteresse desses professores pelo 

tema proposto pelo MEC, para a implementação das políticas definidas por esse ministério, na gestão do 

ministro Paulo Renato de Souza (1995-2003), a preocupação e interesse com a formação continuada de 

professores é consensual entre os participantes da pesquisa. Contudo, nenhum programa de formação de 

professores, por mais bem elaborado e planejado que seja, será capaz de fornecer subsídios para a 

implementação de qualquer política que não seja validada pelos que dela fazem uso. A implantação tem amparo 

no poder político de quem elabora, porém, a implementação e consistência de uma determinada política 

educacional têm sempre a força daqueles que na sala de aula têm o poder de escolher, por meio de uma reflexão 

crítica, entre utilizar ou não essas políticas e como utilizá-las. 

Embora com enfoques distinto, os autores relacionados nesta pesquisa corroboram a fala dos 

professores que sustentam a afirmação de que são eles os principais sujeitos da própria formação, na medida em 

que forem capazes de tomar sua prática como objeto de reflexão crítica. 

Para atingir objetivos de propiciar condições aos alunos de se apropriarem do saber escolar de modo a 

se tornarem cidadãos críticos, que dominam os conhecimentos acumulados pela humanidade, dentro de um 
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processo histórico é necessário que o professor se aproprie desse saber e se torne cada vez mais autônomo e 

crítico, capaz de mediar e possibilitar a compreensão do aluno no seu processo de aprendizagem. E isso só será 

possível, se, e somente se, o professor se desvincular da concepção conteudista e pragmatista da formação de 

professores e se posicionar como agente de mudanças em seu espaço de atuação: o microcosmo da sala de aula, 

lugar em que se desenvolvem as ações enfocadas pelas políticas educativas. Acredito que dessa forma ele 

deixará de contribuir para a manutenção da relação de dominação do capital reforçada nos processos educativos 

e realmente promover uma educação de qualidade capaz mudar um país.  

A sala de aula deve ser encarada como o ponto convergente de todos os olhares, dela deveriam sair as 

políticas que regem toda a ação educativa, num movimento centrífugo e não centrípedo, como tem sido 

percebido nas formulações dos documentos oficiais que têm a sala de aula como referência. 

A formação de professores, para ser coerente com os anseios e as propostas apresentadas nos mais 

eloqüentes discursos da educação, deve estar em consonância com a realidade da sala de aula e com a 

necessidade de adequar o saber docente a base de conhecimentos teóricos. 

As transformações vislumbradas nos discursos que pregam a melhoria da qualidade só poderão ser 

concretizadas mediante uma adequação de teoria e prática, que de fato possibilite o processo de construção e 

transformação necessário ao fazer docente. 

O descompasso entre o que se teoriza sobre políticas públicas educacionais e a realidade das escolas 

públicas básicas interfere significativamente nos resultados esperados e manifestos nos próprios discursos 

daqueles que pensam e elaboram as políticas para a educação escolar, ensejando uma contribuição para a 

transformação social.  

As continuidades e descontinuidades das ações políticas no âmbito do Ministério da Educação foram 

abordadas, neste trabalho, com a intenção de relacionar os dados existentes e correlacioná-los com a realidade da 

sala de aula. Traçar um caminho coerente entre as ações ministeriais e a realidade tangível da sala de aula é uma 

forma de garantir que o que se faz em educação seja o reflexo daquilo que se diz e o que se espera de fato como 

resultado. 

Educar não é transmitir, nem tampouco repetir o já dito por outrem sem considerar o que se fala, a quem 

se fala, porque se fala e como se fala. Somos seres ímpares, dotados de uma constituição única e, como 

humanos, devemos entender o processo de educação. A visão heraclitiana da educação deve estar impregnada 

em todo educador. Nossa identidade é singular. Portanto, um Programa, que tem o compromisso de contribuir 

com a formação de outros seres, também únicos, não deve, então, ser edificado em parâmetros nacionais e nem 

se constituir em eventuais oportunidades para o que se chama comumente de “reciclagens”, admitindo assim que 

o exercício da profissão se deteriora. O reciclável pode ser repetível, massificado, remodelado e copiável. O 

profissional da educação, em formação, jamais!  

Assim, acredito que os critérios de transferências voluntárias de recursos estabelecidos pelo 

MEC/FNDE devem ser reestruturados e consubstanciados em pesquisas que apontem as reais necessidades dos 

beneficiários desses recursos, evitando o descompasso entre o que se prega na teoria e o que se faz na prática. É 

necessário ter bem definido que tipo de transformação se pretende com as propostas de reformas do ensino e o 

campo em que essas reformas podem ser desenvolvidas. Uma ação mais efetiva de pesquisadores 

comprometidos com as reais necessidades das escolas, dos professores e com o contexto em que esses 

desenvolvem suas práticas, poderá subsidiar os órgãos responsáveis pela elaboração de políticas educacionais e 
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pela transferência de recursos destinados à implementação e manutenção dessas políticas. Tal medida poderá 

evitar que os parcos recursos destinados à educação, principalmente à formação de professores, sejam utilizados 

apenas em eventos extensivos e pontuais, caracterizando-se em práticas compensatórias que pouco contribuem 

para a continuidade da formação desse profissional que a cada dia é imbuído de novas competências, 

necessitando, portanto, de construir permanentemente a sua identidade profissional. 

Há inúmeros limites para a educação e, principalmente, dificuldades e entraves para o trabalho do 

educador. No entanto, é preciso superar essas dificuldades e continuar a caminhada em busca do que se deseja 

para a educação. Cada um contribuindo com a parte que lhe cabe, na busca conjunta de uma transformação, a 

partir do que temos, para uma educação de qualidade que queremos.  

Ao professor cabe o papel de mediador. É no cotidiano de suas práticas que o educador está construindo 

a história da educação e é pela mediação professor-aluno que o mundo e, também as políticas podem ser 

transformadas. Somente por meio de uma mediação ética e consciente, um saber fazer bem e com uma visão 

crítica do professor sobre essa mediação é que poderemos concordar com a afirmação utilizada como slogan pelo 

Congresso Brasileiro de Educação de que: “é na sala de aula que se muda um país” 

Ao pesquisador cabe o papel de levantar os pressupostos necessários para nortear as ações desses 

educadores e dos que traçam as políticas a serem por eles executadas, considerando criticamente os limites e 

possibilidades dessas ações, estabelecendo caminhos, etapas, procedimentos e objetivos para o trabalho e 

avaliando continuamente os resultados. 

Sei que essa é uma tarefa difícil e cheia de entraves, quando se trata de pesquisar a educação no Brasil. 

Daí a importância do pesquisador em educação não trabalhar sozinho e nem fora do contexto em que se 

desenvolvem as ações educacionais. É preciso buscar como elemento de pesquisa os professores dentro do 

espaço em que desenvolvem suas práticas, ou seja, a sala de aula. Enquanto os trabalhos produzidos na academia 

não valorizarem a concretude da sala de aula estaremos fadados à apenas teorizar, a fazer conjeturas, a dialogar 

com as suposições correndo o risco de mascarar uma realidade. 

Ao escolher os professores como os principais elementos de minha pesquisa e eleger a sala de aula o 

centro para elaboração de políticas públicas para educação, tentei dar um passo nessa caminhada. Sei que é 

apenas um passo e que a educação no Brasil e, principalmente, os Programas de Formação Continuada de 

professores ainda dependerão de muitos outros, mas, “a sós ninguém está sozinho; é caminhando que se faz o 

caminho”. 

Ainda como uma modesta contribuição, apresento uma sugestão para a elaboração de Programas para 

Formação Continuada de Professores e transferências de recursos, pelo FNDE, para esse fim. 

No arquivo Central do MEC existe um grande número de projetos encaminhados, nos últimos anos, 

pelos Estados, Municípios e ONGs solicitando a transferências de recursos para a formação continuada de 

professores. 

Considero que esse material é muito rico uma vez que reflete as demandas individuais de cada Estado 

ou Município interessado na formação de professores e poderia, portanto, ser utilizado como uma grande fonte 

para pesquisa. Sugiro que antes de ser elaborado os critérios para as transferências de recursos, o FNDE, em 

parceria com a SEF/MEC constitua uma comissão para análise desses projetos com vistas à identificação das 

necessidades dos proponentes. 

Uma outra forma de fazer essa identificação de necessidades de formação continuada seria a elaboração 
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de um instrumento direcionado a todos os profissionais que compõe o quadro de educadores das escolas. 

Instrumento que possibilite a manifestação das reais necessidades dos envolvidos com a elaboração e 

concretização do projeto pedagógico da escola, independentemente da obrigatoriedade de se adotar uma política 

governamental, como no exemplo dos PCN, como única forma de garantir o recebimento de recursos 

transferidos para a efetivação de um Programa de Formação de Professores. 

Sob a justificativa de garantir a melhoria da qualidade do ensino, o MEC/FNDE investe também em 

outros Programas, como exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático-PNLD que utiliza um instrumento 

elaborado como critérios de socialização de procedimentos de escolha de livros didáticos adotados nas escolas, 

por meio de definições efetuadas pelos próprios professores, que prioriza as necessidades de cada escola ao 

mesmo tempo em que evita uma escolha de livros ditada por um único órgão. Se o objetivo proposto pelo 

MEC/FNDE para a formação continuada de professores também é a melhoria da qualidade do ensino, por quê 

esses órgãos não adotam a mesma política do PNLD na qual os próprios professores definem os Programas de 

Formação Continuada, a partir de suas prioridades? Fica aqui o meu questionamento e a sugestão para que essa 

possibilidade de se adotar os mesmos critérios do PNLD seja analisada  pelo MEC/FNDE. 
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APÊNDICES 

 

 

 

O homem é capaz de partir e chegar. Mas, o que define 
mesmo é a  estrada. Mais do que ser de chegada e de 
partida, o homem é um ser de estrada. É um eterno 
caminhante. É um peregrino obstinado. É um estradeiro 
infatigável. Não resiste ao apelo do horizonte misterioso 
que lhe pede novos passos. 

(Arduini, 1990) 
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Apêndice A 

Questionário 

 

Este questionário, elaborado como instrumento de pesquisa pela mestranda Maria de Lourdes 
Ribeiro, do Mestrado em Educação da Uniube, faz parte de um estudo cujo objetivo é ajudar na 
avaliação do Programa de Formação Continuada de Professores oferecido pelo MEC/FNDE. 
Contamos, para isso, com sua participação respondendo às questões de forma orientada para a 
realidade e coerente com sua atuação na sala de aula. 
 

Identificação: 

Sexo_______________ Tempo de Magistério ____________________Tempo de Magistério no 

Ensino Fundamental __________ Escolaridade_______________________ 

1.Número de escolas em que você trabalha?_____-___________________________________ 

2. Quantidade de horas aula que você ministra por semana?____________________________ 

3. Você participou do Programa de Formação para Implementação dos Parâmetros Curriculares,  

ministrado pela Ecoplan, em 2002? (   ) Não    (   ) Sim 

4. A sua participação neste curso foi: 

(   ) espontânea  

(   ) por exigência da escola 

(   ) estimulada por percepção de gratificações  

(   ) outra. Qual________________________________________________________________ 

 

5. Quanto à carga horária utilizada para esse Programa você considera: 

(   ) adequada aos objetivos do Curso e ao conteúdo apresentado 

(   ) adequada ao conteúdo apresentado, porém, insuficiente para os objetivos propostos 

(   ) insuficiente para o conteúdo e para os objetivos propostos 

6.Quanto aos conteúdos apresentados para a implementação dos PCN: 

(   ) forneceram elementos teóricos metodológicos 

(   ) apresentaram apenas uma visão panorâmica dos PCN  

(   ) foram adequados a realidade do município 

(   ) foram compatíveis com o projeto pedagógico da escola 

(   ) foram irrelevantes para a efetivação do trabalho de implementação dos PCN 

7. Quanto aos docentes que ministraram os cursos: 

(   ) mostraram domínio para adequar o conteúdo proposto ao projeto pedagógico da escola  

 
(   ) mostraram domínio dos PCN porém não conseguiram fazer a adequação do conteúdo com o  
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projeto  pedagógico da escola  

(   ) mostraram domínio dos PCN, porém, não conseguiram fazer a adequação com a necessidade 

de dos cursistas 

(   ) não demonstraram domínio suficiente sobre os PCN. 

 

8.Quanto a sua participação no curso: 

(   ) possibilitou a reflexão sobre o seu papel no desenvolvimento do projeto pedagógico na escola 

(   ) possibilitou o desenvolvimento dos PCN na sala de aula  

(   ) estimulou o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao seu desempenho 

docente 

(   ) possibilitaram mudanças nas práticas pedagógicas 

(   ) não contribuíram para a melhoria da qualidade do ensino 

9. Liste as atividades de formação continuada de professores das quais você já participou: 

(treinamentos, capacitação, atualização, reciclagem, programa de formação, etc...): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Cite algumas características que você considera importantes em cursos de Formação 

Continuada de Professores.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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11. Utilize esse espaço para algum comentário que queira fazer sobre formação continuada de 

professores. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

 



  107  

 

Apêndice B 

Tabela II - Demonstrativo dos grupos de dados 
1-Participação do professor no curso para implementação dos PCN Freqüência 

Espontânea 28 

Por exigência da escola 01 

Estimulada por percepção de gratificações  00 

Outra  00 

Total 29 

2-Carga horária:  

Adequada aos objetivos do Curso e ao conteúdo apresentado 13 

Adequada ao conteúdo apresentado, porém, insuficiente para os objetivos propostos 08 

Insuficiente para o conteúdo e para os objetivos propostos 07 

Não respondeu 01 

Total 29 

3-Conteúdo  

Forneceram elementos teóricos metodológicos 10 

Apresentaram apenas uma visão panorâmica dos PCN  13 

Foram adequados à realidade do município 00 

Foram compatíveis com o projeto pedagógico da escola  06 

Total 29 

4-Docentes que ministraram o curso:  

Mostraram domínio para adequar o conteúdo proposto ao projeto pedagógico da escola 15 

Mostraram domínio dos PCN, porém, não conseguiram fazer a adequação do conteúdo com o projeto 

pedagógico da escola 

07 

Mostraram domínio dos PCN, porém, não conseguiram fazer a adequação com a necessidade dos cursistas  07 

Não demonstraram domínio suficiente sobre os PCN 00 

Total 29 

5-:Resultado da participação do professor no curso  

Possibilitou a reflexão sobre o seu papel no desenvolvimento do projeto pedagógico na escola 12 

Possibilitou o desenvolvimento dos PCN na sala de aula  01 

Estimulou o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao seu desempenho docente 11 

Possibilitaram mudanças nas práticas pedagógicas 11 

Não contribuíram para a melhoria da qualidade do ensino 00 

Total 35 
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Apêndice C 

Tabela III- Características consideradas importantes em cursos de formação de professores 
CARACTERÍSTICAS FREQÜÊNCIA 

Conteúdo adequado à realidade dos cursistas 06 
Abertura para discussões que favoreçam a reflexão sobre a prática pedagógica 04 

Metodologias e estratégias que possam ser utilizadas em sala de aula pelos cursistas 03 

Adequação da teoria à prática 06 

Conteúdos atualizados 02 

Parâmetros que contribuam para a prática pedagógica do professor 02 
Docentes atualizados e dinâmicos 01 
Conteúdos que elevem a auto-estima dos participantes 02 
Adequação do conteúdo ao projeto pedagógico da escola.  08 
Planejamento de acordo com um levantamento prévio das necessidades do município.  05 
Curso planejado e direcionado para todos os responsáveis pelo projeto pedagógico das escolas 06 
Atendimento às necessidades diárias dos professores para que possam auxiliar seus alunos em 
suas dificuldades. Entre essas, as que estão relacionadas com a avaliação e alfabetização. 

04 

Carga horária menor, porém compatível com os objetivos do curso. 05 
Fornecimento de material adequado para futuras consultas (material de apoio) 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ANEXOS 

Para se elaborar um projeto, é necessário, então, 
considerar criticamente os limites e as possibilidades do 
contexto de trabalho, definindo os princípios norteadores 
da ação, determinando o que queremos conseguir, 
estabelecendo caminhos e etapas para o trabalho e 
avaliando continuamente o processo e os resultados. 
 

(RIOS, 2001, p. 75)  
 

 

 


