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PRÓLOGO 

 

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL ACTUAL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Eladio Sebastian-Heredero  

Alexandra Ayach Anache  

 

 

Revisando la literatura vemos que varios autores trabajan sobre competencias 

que debería tener el docente actual como consecuencia de los cambios que está sufriendo la 

educación (ZABALA; ARNAU, 2007; TIMPERLEY; ALTON-LEE, 2008; ALEGRE, 

2010; FERNÁNDEZ BATANERO, 2013) y todos ellos hacen sus conjeturas y propuestas. 

Conceptualizando diremos que competencia consiste en una capacidad de 

movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a algún tipo de situaciones. Esta 

definición, si nos atenemos a los que Le Boterf (1997) dice tiene cuatro componentes a ser 

considerados: las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 

actitudes, pero sí que precisan de ellos ya que los movilizan o integran; en segundo lugar 

esta movilización sólo resulta pertinente en un determinado y único contexto, lo bueno es 

que se pueden utilizar o integrar en otras situaciones parecidas; tercero, poner en 

funcionamiento una competencia pasa por operaciones mentales complejas, que permiten 

realizar una acción adaptada a cada contexto y, por último, las competencias profesionales 

se crean con formación; pero también con entrenamiento y práctica.  

Parece procedente comenzar este debate sobre las competencias docentes para 

el siglo XXI con las aportaciones de Perrenoud (2004) cuando habla de las diez grandes 

familias de competencias que nos hemos permitido colocar de forma más simple, dejando 

fuera las que son obvias derivadas de la necesidad de ser un experto en su disciplina, y que 

resumidas serían: 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  
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• Gestionar la progresión de los aprendizajes.  

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.  

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.  

• Trabajar en equipo.  

• Participar en la gestión de la escuela.  

• Informar e implicar a los padres.  

• Utilizar las nuevas tecnologías.  

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.  

• Organizar la propia formación continua. 

 

Perrenoud (2004) las desarrolla ampliamente en su obra “diez nuevas 

competencias para enseñar”; pero lo que ahora interesa es determinar si realmente 

coincidimos en que esto es básico para el docente pensando en él como mediador y como 

gestor del conocimiento. Desde una óptica de profesionalización docente no hay la menor 

duda de que, desde su aparición, fueron tomadas como referencias para la mayoría de los 

autores y discutidas en la Academia de forma profunda, ahora bien desde una perspectiva 

de escuela inclusiva hay que profundizar un poco más para determinar si son básicas, ante 

lo que nos parece evidente que estas serían incompletas después de las lecciones 

aprendidas. 

Bachelard (1996) hace años hizo una investigación y observó que a los 

profesores les costaba entender que sus alumnos no comprendiesen y proponía que en ese 

caso hay que ponerse en el lugar de los alumnos. Más recientes son las investigaciones de 

los mexicanos Montes; Caballero y Miranda (2017, p.218) quienes levantaron un estado 

del conocimiento sobre el análisis de las prácticas docentes en varios países del mundo y 

encontraron algunos estudios muy llamativos que hablan todavía de cosas como que “[…] 

una minoría de profesores prefería la enseñanza activa y la mayoría una enseñanza 

centrada en el profesor” o que  “hay un predominio de prácticas tradicionales centradas en 

el profesor que, además, presentaban una baja práctica pedagógica productiva”. 

Para centrarnos un poco más tomamos los estudios de Pérez (2005) quien 

establece varias competencias docentes que las agrupa en torno a cinco grandes ejes que 

son: Comunicacionales; Organizativas; de Liderazgo Pedagógico; Científicas y de 

Evaluación y Control donde merece especial atención el grupo de competencias que 
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podríamos llamar creativas o innovadoras, muy importantes para el docente actual, entre 

las que destacamos: aplicación de recursos innovadores; formación en contenidos 

científicos, didácticos y metodológicos o realización de proyectos innovadores, algo muy 

necesario en el docente desde la perspectiva inclusiva. De otro lado Ayala (2008) habla de 

cinco grandes competencias todas ellas muy ligadas a procesos: Diseñador de escenarios, 

procesos y experiencias de aprendizaje significativos; Experto en su disciplina académica; 

Facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo integral del 

alumno; Evaluador del proceso de aprendizaje del alumno y responsable de la mejora 

continua de su curso y, para finalizar, un docente consciente y activo en el constante 

proceso de cambio en educación y en un contexto intercultural.  

Pero, ¿cuáles de ellas son las más adecuadas o las más actuales? No existe 

consenso y para poder determinar lo que sería más necesario deberíamos de realizar un 

análisis profundo de las que se consideran necesarias hay en día y para un contexto 

determinado y eso significa, de un lado, relacionar cada una de ellas con un grupo 

delimitado de problemas y tareas y, de otro lado, clasificar los conocimientos, técnicas, 

habilidades, aptitudes y competencias movilizados por la competencia considerada. Eso 

significa, a partir de las tres clasificaciones presentadas, que todas valen, pues dependen 

del foco y de la forma de entender la educación. Eso hace las competencias docentes algo 

abstracto y todavía no consensuado; pero que de alguna forma abordan tres grandes 

cuestiones que el profesor debe dominar: el conocimiento de su disciplina y las 

metodologías que permitan que los alumnos aprendan; la gestión amplia de procesos que 

consigan crear unas instituciones y unas aulas con un proceso de E-A eficaz y participativo 

y, por último, la innovación y la creatividad que hagan del docente un sujeto que se adapta 

y se forma constantemente en función de las necesidades que su contexto le demanda, con 

la presencia de competencias cognitivas y no cognitivas. 

Adentrándonos un poco más en las competencias docentes, trataremos de 

determinar ahora las competencias docentes desde la perspectiva de una escuela inclusiva, 

pues los docentes son personas claves en la implementación de la educación inclusiva y 

aún hoy según De Boer; Pijl y Minnaert (2011) en una revisión de 26 estudios muestran 

que la mayoría de los docentes posee una actitud neutral o negativa hacia la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación ordinaria. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

11 

Para ello tenemos que tomar como referencia a Ainscow que junto a Booth 

crearon el Index para la Inclusión (BOOTH; AINSCOW, 2000) y dentro de él se trabajan 

tres dimensiones divididas en dos categorías, a saber: Dimensión A. Crear culturas 

inclusivas: construir comunidad y establecer valores inclusivos. Dimensión B. Elaborar 

políticas inclusivas: desarrollar una escuela para todos y organizar el apoyo para atender a 

la diversidad. Dimensión C. Desarrollar prácticas inclusivas: orquestar el aprendizaje y 

movilizar recursos. Aunque el Index no sea un instrumento para poner en cuestión las 

competencias profesionales del docente, pues es un modelo de apoyo a los centros 

educativos y para la mejora profesional de sus profesionales, no nos cabe duda que puede 

ilustrar en lo que eso significa definición de competencias docentes, así  aparecen 

implícitas las competencias como: trabajar en equipo, gestionar centro y aula, gestionar el 

aprendizaje, elaborar propuestas innovadoras y creativas, movilizar recursos, entre otras.  

Por su parte Alegre (2010) describe diez capacidades docentes fundamentales 

para la atención a la diversidad del alumnado: capacidad reflexiva, medial, la de gestionar 

situaciones diversas de aprendizaje en el aula, la de ser tutor y mentor, la de promover el 

aprendizaje cooperativo y entre iguales, la capacidad de comunicarse e interactuar, la 

capacidad de proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo, la de enriquecer 

actividades de enseñanza-aprendizaje, la de motivar e implicar con metodología activas al 

alumnado y la de planificar. 

En una investigación de campo realizada en España y coordinada por la 

Universidad de Granada, Fernández Batanero (2013) llega a colocar como resumen de ella 

que, según los profesores, habría seis grandes competencias que el docente inclusivo 

debería poseer: Tutorización, que vinieron a conceptualizar como una ayuda continua y 

dinámica de acompañamiento en la formación y educación del estudiante; Comunicación, 

entendida como capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de 

forma efectiva; Gestión de metodologías activas y más específicas para este tipo de 

alumnos; Gestión de metodologías activas, y de forma concreta sobre aquellas que son 

consideradas más específicas y que capacitan al individuo, sea cual sea su condición, ante 

el currículo y desarrollan su autonomía general; Acomodar y ajustar cuanto sea necesario 

la enseñanza y aprendizaje a todos los alumnos, como condición para una educación de 

calidad; Gestionar la atención a las familias, como coparticipes de la educación y socios en 

la empresa de educar. 
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Además queremos traer la referencia de una recopilación de lo que sería el 

perfil del docente inclusivo, creado por la Agencia Europea para el Desarrollo de la 

Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (EC-CE, 2012) en el que 

se destacan cuatro grandes competencias, unas de tipo de tipo cognitivo: Trabajar en 

equipo: la colaboración y el trabajo en equipo son un enfoque esencial para todos los 

docentes y desarrollo profesional permanente del profesorado: la docencia es una actividad 

de aprendizaje y los docentes aceptan la responsabilidad de aprender a lo largo de toda su 

vida; pero también de tipo no cognitivo: Valorar la diversidad del alumnado: las 

diferencias entre estudiantes son un recurso y un valor educativo y apoyar a todo el 

alumnado: los docentes han de esperar lo mejor de todos sus alumnos. 

Las competencias que hemos visto como más importantes en la literatura son 

todas ellas necesarias, y desde nuestra perspectiva de estudiosos de la educación inclusiva 

y trabajadores del tema proponemos nuestra propuesta basada en 5 grandes competencias:  

• planificador;  

• trabajador en equipo;  

• gestor del aprendizaje;  

• innovador;  

• abierto a aprendizajes y cambios. 

Empezamos por la capacidad de planificar, que también puede ser entendida 

como gestor del centro y del aula, pues se tiene consciencia de la importancia de establecer 

nuevas formas participativas de organización en los centros educativos desde una visión 

global, que en España ha sido conducida por los Proyectos de Atención a la Diversidad, 

además de la comunicación y de su canalización para que llegue a todos.  

Cuando hablamos de trabajar en equipo, ya no cabe la menor duda a todos los 

profesionales que el trabajo entre orientador, profesor de pedagogía terapéutica y profesor 

titular de clase cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales es 

imprescindible, desde la realización del diagnóstico, pasando por las adaptaciones, 

siguiendo por el desarrollo de la misma en un proceso de E-A diferenciado pero junto al 

resto de los compañeros y acabando con la evaluación y decisiones de promoción de estos 

sujetos. 

En el momento en el proponemos una gestión del aprendizaje, de una forma 

amplia, nos estamos refiriendo a la importancia que tiene en estos momentos desarrollar 
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metodologías activas en el aula, con la incorporación de nuevos recursos y materiales, pero 

sobre todo partiendo de la base de que las aulas son muy diversas y multiculturales, en las 

que el profesor ha llegado a entender que todos pueden aprender de todos y con todos y no 

se limita a la relación profesor alumno, sino que otros actores pueden intervenir, como de 

hecho ocurre, familias, alumnos, otros profesionales, otros profesores. La motivación y la 

mejora de la autoestima son dos elementos que forman parte de las competencias no 

cognitivas esenciales para el buen funcionamiento de estas propuestas inclusivas de 

trabajar.  

No cabe duda que el profesor ha de ser innovador y prueba de ello son las 

diferentes iniciativas que los centros educativos españoles han sido capaces de crear o de 

reorganizar. Adaptaciones curriculares grupales, programas de diversificación, programas 

de iniciación profesional, aulas enlace, grupos de apoyo, club de lectura, aulas 

multisensoriales, rincón del ordenador, pizarra digital interactiva, actividades en red, 

escuela de la experiencia, etc., son algunos de los ejemplos a los que hemos llegado.  

Y por último, abiertos al cambio y a los aprendizajes, la experiencia nos enseña 

que la escuela inclusiva tiene inicio pero no tiene fin, nunca una escuela puede ser 

considerada totalmente inclusiva, siempre hay algo más por hacer, siempre pueden 

aparecer nuevas situaciones, los alumnos cambian cada año. La escuela ha de estar 

preparada para recibir a los alumnos, sin importar la condición de llegada. La escuela se 

adapta al alumno y no al contrario.  
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INTRODUÇÃO  

 

REFLETINDO SOBRE A GESTÃO DOS PROCESSOS FORMATIVOS NO 

CONTEXTO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO 

 

Marilise Luiza Martins dos Reis Sayão 

 

 

 

A gestão e a coordenação dos processos formativos são temas que têm 

mobilizado cada vez mais pesquisadores, não só no Brasil, como no mundo. Pesquisadores 

vêm investigando, entre tantas questões que envolvem esse campo, as possíveis novas 

formas de gerir e coordenar processos formativos, de modo que este adeque-se às 

demandas do contexto social contemporâneo, caracterizado por mudanças tecnológicas, 

sociais, políticas e ambientais de amplo impacto. Contexto que, por sua vez, requer ações 

rápidas e significativas das formas de administrar e coordenar processos formativos, em 

um mundo desafiador para o campo educacional. 

Não obstante, persistem como desafios, e não novos, a busca por processos que 

se configurem democráticos, participativos e críticos nas diferentes instituições de ensino 

diante de um quadro de crise que, para o setor educacional, parecem cíclicas. Nesse caso, a 

conjuntura atual se impõe desafiadora, e assim o aparenta porque vemos se constituir 

também um cenário de crise da educação, no qual são requeridas, em especial dos 

professores, novas e diferentes habilidades e competências. Essas se impõem em 

detrimento do número de pessoas que almejam ser professores, dada a desvalorização da 

carreira, com salários baixos, jornadas exaustivas, violência de todo o tipo, falta de 

incentivo e de bons planos de carreira, que redundam na escassez de recursos humanos 

para um futuro inédito e não muito distante.  

É necessário encarar, quando se pensa em processos formativos, seja ele inicial 

ou continuado, que é cada vez menor o número de pessoas que escolhem a licenciatura 

como profissão, movimento que não acontece exclusivamente no Brasil. Há uma espécie 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

16 

de letargia instalada como um fenômeno de caráter quase planetário acerca da docência. 

Relatórios de instituições globais, como os da OCDE, demonstraram que já na segunda 

década deste século, a média percentual de interesse de jovens pelo magistério vem 

diminuindo (de 5,5% em 2006, para 4,2% em 2015). São números que acendem um sinal 

de alerta para pesquisadores, educadores e gestores, assim como para a sociedade como um 

todo. Não é possível mais negligenciarmos esse quadro, correndo-se o risco de, em o 

fazendo, torná-lo irreversível.  

Não cabe, por motivos óbvios, apenas à gestão e à coordenação dos processos 

formativos darem conta dessa crise, dado que seu caráter, por ser de larga escala, está 

profundamente engendrado pelas condições estruturais. Entretanto, omiti-las é igualmente 

perigoso, pois demanda não encarar a importância que a liderança pedagógica pode 

assumir no sentido da promoção de processos formativos que contribuam para mitigar, ou 

pelo menos minimizar tais efeitos. E torna-se a destacar, independentemente de ser atual, 

que um dos maiores desafios que os gestores enfrentam ainda é o de manter os professores 

motivados com a docência. 

É nesse sentido que essa obra ganha em importância. Organizada pelas 

professoras Karla Cristina Silva Sousa, Francimar Oliveira Miranda de Carvalho e Maria 

José Pires Barros Cardozo, pesquisadoras e educadoras que em sua trajetória sempre 

lutaram por uma educação crítica, democrática e com condições dignas para o trabalho 

docente, trazem à baila uma série de textos que contribuem para pensar, de diferentes 

ângulos, a gestão e a formação docente. São textos comprometidos com o ideal 

democrático e includente, muito corajoso, diga-se de passagem, dada as circunstâncias 

desencorajadoras postas à Educação Brasileira, quando os avanços que alcançamos até 

aqui, e que apontavam na direção de um projeto cultural de educação emancipatório e 

transformador, parecem se esvair. 

Sem dúvida esta obra desafia-nos a pensar o âmbito da gestão da formação 

desde diferentes pontos de vista, quer sejam: das reformas da educação promovidas pelo 

Estado, dos impactos do mundo do trabalho, que nos impõem um discurso neoliberalizante 

da educação, da reorganização dos sistemas educacionais e dos currículos em estados e 

municípios e, principalmente, dos desafios da docência. Vale destacar o quanto os textos se 

dedicaram a pensar essa última questão enquanto aspecto preponderante, profundamente 
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compromissados com os esforços coletivos para o implemento dos fins da educação: um 

processo de emancipação humana. 

Para tanto, Gestão e Coordenação dos Processos Formativos publiciza os 

resultados de um conjunto de pesquisas realizadas sobre o tema, pensando a educação e os 

processos formativos, a partir do estado do Maranhão e do Brasil. Não se trata de compor 

um retrato da gestão e coordenação dos processos formativos de forma extensiva, mas, 

certamente, de contribuir para que se possa conhecer experiências e debates sobre o 

assunto, com o intuito de suscitar novas reflexões e ações, do Maranhão para o Brasil. Os 

(as) autores (as) apresentam questões distintas sobre a temática, com uma conclusão 

unívoca: processos formativos bem geridos e coordenados, participativos, democráticos e 

que prezam pela perspectiva da inclusão, constituem-se como mecanismos primordiais 

para a criação de melhores condições de exercício do trabalho docente, que redundará em 

melhoria efetiva da qualidade da educação. 

Desse modo, a obra inicia com o texto O plano de carreira docente na Espanha: 

um caminho em construção, de autoria de Maria Odete de Mattos, Eladio Sebastián-

Heredero e Jose Luis Bizelli. Como o título propõe, os autores discutem o processo de 

construção do plano de carreira no país, expondo o quanto seu caráter é singular, tendo em 

vista que possui uma legislação específica que abrange desde a formação inicial à 

continuada e em serviço, até às melhorias salariais advindas da dedicação docente e dos 

percursos para dar continuidade à carreira, incluindo-se a aposentadoria. Partindo do 

disposto na Lei Orgânica da Educação mais atual do país, os autores descortinam o 

trabalho docente no sistema educativo espanhol, apresentando que, além da formação, essa 

categoria tem um plano de carreira claro e definido por força de Lei. Isso, por sua vez, 

considerou os autores, seriam o mecanismo que garantiria a todos os docentes a isonomia 

quanto aos procedimentos de progressão, baseados em critérios de mérito e competência 

assegurados por concurso público, vinculados à participação da administração educativa 

dos professores, dos pais e dos sindicatos profissionais. 

Em Políticas educacionais a partir da reforma do estado: análise dos programas 

e projetos, Greice Jurema de Freitas Goch e Maria Lília Imbiriba Sousa Colares traçaram 

um percurso histórico da política educacional brasileira entre períodos que compreendem 

os anos de 1995 até 2016, enfatizando as diferentes ações e políticas para a área da 

Educação engendradas pelos governos dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, 
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Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A intenção das autoras foi observar como 

essas políticas implicaram em interferências na gestão pública, uma vez que as políticas 

gestadas redefiniram o papel do Estado frente à educação. As autoras sintetizaram os 

aspectos mais importantes de cada uma dessas políticas e sugeriram uma análise cautelosa 

desses quadros históricos, uma vez que o desenvolvimento dessas políticas públicas 

educacionais trouxe avanços significativos para área, principalmente no que se refere à 

ampliação do direito a educação. Isso se refletiria, por exemplo, no caso da ampliação do 

FUNDEF para o FUNDEB, PRONATEC, entre outros, mas também em certo 

privilegiamento de uma educação mercadológica. 

Com o texto de Janaina de Araujo Pimenta e Maria Jose Pires Barros Cardozo 

mergulhamos nas análises que envolvem o estado do Maranhão. Desse modo, em 

Organização e funcionamento dos sistemas municipais de ensino na mesorregião sul do 

Maranhão, as autoras analisam a institucionalização do Sistema Municipal de Ensino 

(SME) nos municípios da mesorregião sul maranhense. Para tanto, buscam compreender o 

processo de descentralização do Estado, por meio do federalismo, municipalismo e da 

estrutura político-administrativa normatizada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996), com seus 

impactos à educação. A partir daí, as autoras se debruçaram sobre as bases legais que 

constituíram os sistemas municipais da mesorregião sul, considerando as dimensões legais, 

pedagógicas, administrativas e organizativas de cada município, bem como os desafios que 

enfrentaram frente à institucionalização desse sistema. 

Em Mudanças no mundo do trabalho e o novo discurso educacional do capital, 

Francisco José Lima Sales e Ana Patrícia Dias Sales discutem os impactos que a 

restruturação produtiva no mundo do trabalho ocasionou no campo educacional. Partindo 

dos impactos do capitalismo flexível que emerge a partir de 1970 caracterizado pela 

precarização e informalidade do trabalho, os autores descortinam a emergência do discurso 

da funcionalidade da educação básica. Apontam como este discurso contribuiu para a 

adoção de políticas públicas direcionadas à preparação dos trabalhadores para o capital 

flexibilizado, visando incluir populações de baixa renda, e com níveis reduzidos de 

escolaridade, no novo contexto do sistema capitalista. Entretanto, ressaltam os autores é 

necessário observar se este novo perfil de trabalhador resultou de fato no enriquecimento 
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do conteúdo do trabalho, uma vez que as mudanças no perfil ocupacional ampliaram a 

polêmica em torno da educação dos trabalhadores. 

Discutindo os desafios da gestão democrática e refletindo sobre os desafios da 

participação e da representação, Elisângela Alves da Silva Scaff, Maria Alice de Miranda 

Aranda e Fabiany dos Santos Barcelos apresentam, no texto Democracia, participação e 

representação: desafios à gestão democrática da educação, uma análise dos principais 

desafios que se colocam ao tema, retomando a questão do que é a democracia participativa 

e de elementos do processo de redemocratização brasileiro. O desafio das autoras foi o de 

apontar como, e se, o princípio da gestão democrática e participativa defendido pelos 

educadores brasileiros seria de fato concretizável, na medida em que observam a sua 

efetivação que está vinculada aos critérios de mérito e desempenho, tanto nos processos de 

escolha dos dirigentes, quanto ao alcance das metas educacionais. Para elas, esse é um dos 

grandes desafios para a efetivação da gestão democrática e para o exercício da cidadania 

ativa que esteja compromissada com a construção de decisões coletivas, justas, igualitárias 

e democráticas. 

Tomando como pressuposto teórico a filosofia de Emmanuel Levinas, Adriano 

Pereira Ribeiro e Karla Cristina Silva Sousa em A identidade docente: alteridade no ensino 

superior, trazem os professores para o centro da discussão. Propondo-se pensar sobre como 

eles, no contexto contemporâneo, ressignificam a sua vivência docente e fazem uso da 

ética em sala de aula, os autores apresentam esse espaço como um lugar de atuação 

profissional e de construção da alteridade, buscando refletir sobre a “relação eu-outro” 

como uma relação que se constrói interpelada por questionamentos. Concluem que a 

vivência ética em sala de aula, no lidar com o outro, melhora os resultados da atuação 

docente, bem como as relações com seus alunos e com a instituição, ao conformar um 

ambiente mais respeitoso e mais harmônico. Ademais, demonstram como a alteridade se 

constrói de forma dual, entre docente e discentes, tendo o docente um papel preponderante 

no desenvolvimento desse processo.  

Na sequência, Karla Cristina Silva Sousa e Liana Lindoso Moraes avaliam o 

papel do PIBID na formação docente de pedagogos. Em O PIBID na formação docente dos 

egressos do curso de pedagogia da Universidade Federal do Maranhão são desvelados os 

impactos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) à formação 

dos egressos das licenciaturas plenas do CCSO, no período de 2010-2016, partindo de 
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relatos de coordenadores, supervisores e bolsistas egressos. As autoras avaliam a sua 

importância para a construção da identidade professor, refletindo sobre o desenvolvimento 

do trabalho docente, a articulação integrada entre teoria e prática e os desafios para 

valorização da pesquisa em educação. Concluem que houve impacto positivo do Programa, 

no sentido de gerar nos futuros pedagogos um sentimento profundo de pertencimento à 

docência, quando passam a entender que a busca pelo conhecimento e as relações que se 

dão durante toda a sua formação, deve ser contínua. Além disso, destacam o PIBID como 

um mecanismo que parece surtir efeito quanto à manutenção e à permanência dos 

acadêmicos nos cursos de licenciatura. 

Formação docente no Brasil: debates e pesquisas diante de uma sociedade 

globalizada faz uma revisão bibliográfica a respeito do debate sobre a formação docente no 

país. No texto, Charlene de Jesus Santos Mendonça e José Ribamar Portela e Silva 

revisitam a abordagem sobre a formação docente brasileira em perspectiva histórica, 

debatendo a importância da formação do professor e refletindo sobre como a essa contribui 

para aquisição de saberes importantes à prática pedagógica comprometida. Ao longo do 

estudo, os autores dedicam-se também em demonstrar como essa formação precisa 

contemplar a diversidade de saberes, bem como os conhecimentos técnicos, científicos, 

culturais e religiosos, pois o desafio aumenta substancialmente em uma sociedade 

tecnológica que nos exige lidar com interesses diversos dos alunos que, muitas vezes, 

divergem dos interesses da instituição escolar.   

Em Observações de monitoria na formação continuada do PROSEMEB no 

município de Buriticupu, José Rios Júnior, Edlena Tereza Silva Lago e Karla Cristina Silva 

Sousa, monitores dessa formação, apresentaram a metodologia e os resultados da pesquisa 

de campo que realizaram no Projeto de Formação Continuada dos Profissionais do Sistema 

de Educação de Buriticupu – PROSEMEB. Nessa pesquisa foram realizadas observações e 

aplicados questionários aos cursistas, tomando como foco de análise a avaliação que esses 

fizeram do referido projeto, bem como a metodologia desenvolvida pelos gestores do curso 

quanto ao seu planejamento e desenvolvimento. Destacam que o projeto apontou para uma 

mudança dos professores quanto ao sentido da formação, deixando de ser vista como mero 

treinamento para ser compreendida como um processo de transformação constante, com 

vistas à melhoria das condições de trabalho e convivência de toda a coletividade escolar.  
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Na sequência, no texto O currículo no âmbito da LDBEN de 1996: implicações 

para a escola, para a formação docente e para o processo ensino-aprendizagem, Scarlet 

Cristina Silva Sousa, Francilva Costa de França e Ângelo Rodrigo Bianchini analisam a 

relação existente entre o currículo e as suas implicações no contexto escolar e na formação 

docente, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira de 1996.  A partir 

da revisão e levantamento bibliográfico de pesquisas que já abordaram essa questão, 

concluíram que o currículo ganhou maior visibilidade com esta LDBEN, que recolocou as 

demandas educacionais como prioritárias, grande parte devido às políticas neoliberais em 

implementação na época. Esta, por sua vez, trouxe novas visões de educação, chegando 

atualmente à nova Base Nacional Comum Curricular, documento que só vem a reforçar a 

importância dos currículos para os sistemas educacionais. 

Por fim, encerrando a coletânea, Patricia Tanganelli Lara e Eladio Sebastián-

Heredero apresentam o texto Políticas públicas de formação de professores no município 

de São Paulo. Nele, por meio da formação de professores, as autoras apresentaram a 

trajetória das políticas públicas que legitimaram a escolarização de estudantes público-alvo 

da Educação Especial no município de São Paulo. Para tal, discutiram as mudanças nas 

políticas públicas implementadas no Brasil que incidiram na concretização do acesso às 

escolas municipais de São Paulo para, a seguir, refletirem sobre as mudanças na formação 

do professor com a política nacional de educação especial, na perspectiva da educação 

inclusiva. Abordaram também como se deu a organização da secretaria municipal de 

educação de São Paulo (SME-SP) para o atendimento de estudantes com deficiência e para 

a formação continuada de seus professores. Concluem que a formação em educação 

especial está presente nas políticas públicas propostas pela Secretaria Municipal de 

Educação na forma de curso de pós-graduação Lato Sensu. Este teria contribuído para 

alavancar novas práticas e recursos operativos no cotidiano escolar. Entretanto, destacaram 

a necessidade de outras modalidades de formação em serviço, que potencializem o trabalho 

colaborativo entre as diferentes categorias de professores pertencentes à rede, para além 

dos cursos de pós-graduação. 

Como se percebe, esta coletânea é ampla e aborda a gestão da formação desde 

diferentes ângulos, recolocando o tema nas pesquisas em educação. Estamos em um 

momento no qual não é mais possível negligenciarmos a importância que a formação 

inicial e continuada tem para a carreira docente, para a construção identitária dos 
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professores, para a qualificação de seu trabalho e, por conseguinte, para a educação como 

um todo. Os textos dessa publicação são uma importante contribuição, acenando com 

novas possibilidades à compreensão da importância e dos efeitos das políticas de formação 

docente para toda a sociedade brasileira. 
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O PLANO DE CARREIRA DOCENTE NA ESPANHA: um caminho em construção 

Maria Odete de Mattos 

Eladio Sebastián-Heredero 

Jose Luis Bizelli 

  

INTRODUÇÃO 

 

O plano de carreira docente na Espanha tem uma configuração específica e 

ampla, que permite caracterizá-la como singular, pois inclui uma legislação específica que 

abrange desde a formação inicial à continuada e em serviço, as melhorias salariais 

advindas da dedicação docente e dos percursos para dar continuidade à carreira docente, 

inclusive chegando à aposentadoria. 

Como base para este trabalho, elaborado em 2019, consideraremos o disposto 

na Lei Orgânica da Educação –LOE- 2/2006, de 3 de maio (ESPANHA, 2006), lei neste 

momento sendo a norma, onde se definem os princípios e a Lei Orgânica para a melhoria 

da qualidade educativa –LOMCE-, de 10 de dezembro de 2013 (ESPANHA, 2013), lei 

mais atual, porém onde apenas se esclarecem alguns aspectos sobre a formação de 

professores e o plano de carreira; assim é tratado, nas disposições transitórias, algumas 

questões do pessoal docente, das bases dos regimes estatutários ou das funções dos 

diversos docentes.  

Começaremos indicando que, como em outros países, o sistema educativo 

espanhol se divide em cinco etapas educativas, sendo elas educação infantil com seis anos 

de duração dos 0 aos 6 anos de idade; educação primária dos 6 aos 12 anos de idade, outros 

seis anos de duração; educação secundária obrigatória, com 4 anos de duração dos 12 aos 

16 anos de idade; o Bachillerato ou ensino médio com dois anos de duração, dos 16 aos 18 

anos, que funciona paralelamente com a Formação Profissional Técnica que se inicia a 

partir dos 16 anos e, finalmente, a Educação Superior que dá início a partir dos 18 anos de 

idade.  

Os profissionais da educação que trabalham no sistema educativo espanhol, 

além da formação, têm um plano de carreira claro e definido por força da lei que garante o 

acesso de qualquer um deles em condições de igualdade, a partir do mérito e competência 
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por meio de concurso público com participação da administração educativa e também dos 

professores, pais e, inclusive, com conhecimento dos sindicatos profissionais. 

 

OS DIVERSOS TIPOS DE ESCOLAS 

 

No tocante à denominação do lugar onde se ministram os diferentes níveis de 

ensino, a Espanha apresenta diferenças com os nomes dados às escolas em função da etapa 

educacional atendida. As escolas públicas que oferecem educação infantil de 0 a 3 anos, 

são denominadas escolas infantis, podem ser de iniciativa particular ou pública municipal 

ou estadual. No serviço público as escolas oferecem juntas a educação infantil de 3 a 5 

anos e a educação primária dos 6 aos 11 anos e a denominação delas é colégio de educação 

infantil e primária – CEIP. As instituições públicas oferecerem a educação secundária 

obrigatória, bachillerato e formação profissional nos denominados “Institutos de Educação 

Secundária” – IES (ESPANHA, 2006, art. 111), portanto, num único tipo de escola, estas 

duas CEIP e IES só existem quando de iniciativa pública de administração estadual. Existe 

uma única exceção neste caso do ensino médio, quando se trata das modalidades de artes 

que são ministradas nas chamadas Escolas de Arte, que é uma variedade de Bachillerato 

específico de Artes e as variantes da Formação Profissional ligada com as Artes. 

Já, quando se trata da iniciativa privada podem oferecer todos os níveis 

educativos numa única instituição que recebe o nome de Colégio Privado. Existe ainda na 

Espanha uma variante de escolas privadas que são financiadas com fundos públicos e 

devem atuar com as mesmas regras das escolas públicas, exceto na seleção de professores 

e na direção escolar, e estas escolas são denominadas de Colégios Concertados. Em 

qualquer caso, os profissionais que atuam em todas elas se regem pelas mesmas normas 

que explicaremos na sequência. 

Para a educação especial, ainda na Espanha se mantém em funcionamento a 

iniciativa pública e privada, para aqueles casos mais graves ou de multideficiências e a 

denominação destas instituições é de Colégio de Educação Especial, porém na maioria dos 

casos os estudantes são atendidos dentro de propostas inclusivas.  

A chamada educação de jovens e adultos é ministrada na Espanha em escolas 

públicas denominadas Escolas de Pessoas Adultas e oferecem diversas formas de formação 
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inicial, incluída a alfabetização no caso de migrantes, a formação para a obtenção da 

titulação de ensino básico e diversas formas de formação profissional com algumas delas 

na modalidade à distância. 

Paralelamente a essas alternativas ainda existem as chamadas Escolas Oficiais 

de Idiomas, de titularidade pública, que permitem aos jovens e adultos a aprendizagem de 

uma variada alternativa de línguas e a realização de provas de níveis oficiais que servem 

como titulação, tanto profissional quanto acadêmica. E as escolas e conservatórios de 

Música e Dança que, também são de forma paralela ao ensino regular básico ou médio, 

permitem aos estudantes que os desejem cursar seus estudos oficiais dessas especialidades 

que podem leva-los diretamente aos conservatórios superiores de Música ou Dança.  

 

OS NÍVEIS EDUCATIVOS  

 

A Educação Infantil é a primeira etapa de ensino, que por sua vez se divide em 

dois ciclos. O primeiro ciclo de 0-3 em Escolas Específicas de Educação Infantil, onde 

para lecionar é necessário apenas um título profissionalizante de Técnico Superior em 

Educação Infantil com dois anos de duração e específicos para essa função. O segundo 

ciclo dos 3 aos 5 anos de idade se desenvolve em Escolas de Educação Infantil e Primária; 

nela é necessário que o profissional tenha uma formação específica de Maestro em 

Educação Infantil, que é obtida no curso de Magistério na especialidade de Educação 

Infantil, oferecido nas Faculdades de Educação com quatro anos de duração e o Inglês 

como obrigatório em nível de conversa. Esses docentes podem ser apoiados em seu 

trabalho por professores de outras especialidades, quando o ensino exigir (LOE, Capítulo 

II, art. 92) Educação Física ou Música, e no caso dos alunos com deficiência ou 

necessidades educativas pelos professores de Educação Especial ou Fonoaudiólogo da 

escola. 

A etapa subsequente é a Educação Primária, cuja atuação exige o título de 

Maestro de Educação Primária, também obtido no curso de Magistério, específico para 

esta etapa educativa e que tem uma configuração de polivalente, pois ministra todas as 

disciplinas e atualmente dentro da proposta o Inglês deve estar como competência docente 

podendo ministrar esta disciplina, que dão fora da sua atuação a Educação Física e Música 
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que são ministradas por especialistas com um curso posterior ao de Magistério, outros 

profissionais não podem atuar nessas etapas educativas e todos devem ter o curso de 

Magistério. (LOE, Capítulo II, art. 93). 

A Educação Secundária Obrigatória (ESO) e o Bachillerato têm a duração de 4 

e 2 anos, respectivamente. Para atuar em tais níveis é necessário que os professores tenham 

o título de graduação nas mais diversas áreas (Matemática, Ciências, etc.,) Engenharia, 

Arquitetura ou título de graduação equivalente, cuja duração é de 4 ou 5 anos, mais uma 

formação pedagógica ao nível de pós-graduação (Máster), de acordo com o disposto no 

artigo 100 da presente Lei, que trata da formação inicial (ESPANHA, 2006, Capítulo II, 

art. 94). O Máster não é o que se denomina de mestrado no Brasil, mas diz respeito a uma 

especialização didática, realizada no período de (um) 1 ano, em que as disciplinas são 

todas voltadas à educação, versando sobre estratégias de organização escolar, 

planejamento, ensino e inclusão.  

A Formação Profissional (FP) é a etapa de ensino das escolas espanholas com 

uma configuração mais diferenciada que a da educação brasileira do ensino técnico, 

acontece depois da Educação Secundária Obrigatória e tem dois níveis de Ciclos 

Formativos de Grau Médio com uma duração de 1 ou 2 anos que acabam com um título de 

Técnico Médio de grande inserção profissional e, depois do Bachillerato, Ciclos 

Formativos de Grau Superior, quase equivalente a uma Faculdade Técnica, com 2 anos de 

duração que acabam com um título de Técnico Superior muito demandado pelas empresas, 

essa titulação é a que tem aqueles profissionais que atuam no primeiro ciclo (0-3 anos) das 

Escolas de Educação Infantil como comentado.  

Para atuar nesse nível de ensino são exigidos os mesmos requisitos de titulação 

e formação estabelecidos para a ESO e o Bachillerato. Como se trata de uma via 

profissionalizante e técnica são habilitadas outras titulações ou profissionais, não 

necessariamente titulados, que desenvolvem atividade com muita experiência no âmbito 

laboral, para módulos específicos, excepcionalmente estabelecidas pelo governo em 

conformidade com as Comunidades Autônomas (ESPANHA, 2006, Capítulo II, art. 95). O 

mesmo se aplica ao ensino de Artes (art. 96), de Ensino de Idiomas (art. 97), Ensino do 

Esporte (art. 98). 
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OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

De modo geral, o pessoal docente das escolas públicas são funcionários de 

carreira, isto é, admitidos por meio de concurso público e os das escolas privadas prestam 

serviço para uma empresa. Desse modo, nos três tipos de centros educacionais da Espanha, 

sintetizados em “públicos, privados-concertados e privados” (ESPANHA, 2006, Título IV, 

Capítulo I, art. 108, 2006), os professores devem cumprir os mesmos quesitos de formação 

sejam polivalentes, no caso da educação do Fundamental I, ou Primária ou especialistas 

para algumas disciplinas na educação primária (Inglês, Música e Ed Física) e todas no 

resto dos níveis de ensino e eles mesmos podem ser os gestores das escolas. 

No Título III, Capítulo I, art. 91 (ESPANHA, 2006), estabelecem-se as funções 

docentes, de modo geral, indica-se que elas são ensino, orientação educativa, avaliação do 

processo de aprendizagem, contribuição às atividades gerais da escola, informação 

periódica às famílias, participação nos planos de avaliação determinados pela 

administração educativa ou pela própria escola, melhoria contínua dos processos de ensino; 

todos esses aspectos sob o princípio da colaboração e do trabalho em equipe. Destaca-se 

como importante que a função de tutoria dos alunos figura entre as competências, isso 

significa que qualquer docente pode ser proposto para ser “tutor” responsável por uma 

turma o ano inteiro e se responsabilizar do acompanhamento da mesma, as relações com os 

pais, a coordenação das sessões de avaliação, a mediação em momentos de conflito ou 

convivência e orientação.   

Para dar atendimento aos alunos da educação especial ou para os com 

necessidades educativas especiais o Sistema Educativo espanhol conta com três 

profissionais que atuam em todas as escolas públicas. O Orientador, que é um professor 

com formação em Pedagogia ou Psicologia ou Psicopedagogia em nível de Graduação e 

concursado, atua como coordenador da equipe de atendimento, tanto nos Colégios de 

Educação Infantil e Primária quanto nos Institutos, avaliar os alunos com NEE ou 

Deficiência a nível de laudo e orientador das pautas de atuação para os professores junto a 

esees alunos em sistema de inclusão: Entre as funções, organiza o Plano de Tutoria para 

todos os professores com as propostas a serem desenvolvidas em horários específicos 

semanais, onde se abordam temas de educação em valores, acompanhamento 
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individualizado e orientações gerais. Nessa equipe atuam outros dois profissionais, o 

professor de Educação Especial, chamado Profesor de Pedagogía Terapéutica – PT- que 

desenvolve funções de atendimento específico aos alunos da educação especial ou com 

necessidades educativas, sempre dentro de um plano colaborativo, com os professores 

regentes e com propostas de ações conjuntas e sua atuação pode acontecer em salas de aula 

junto ao aluno, ou alunos, ou em atendimento individualizado ou em pequeno grupo, numa 

frequência que vai de 1 a 8 horas semanais em função do plano individualizado e suas 

características. O outro profissional que atua nessa equipe é uma variante de 

Fonoaudiólogo, chamado Profesor de Audición y Lenguaje – AL-, que tem como função 

atender aos alunos que apresentam dificuldades na comunicação derivadas ou não de 

alguma deficiência. Ambos os profissionais devem ter o curso de Magistério e mais uma 

especialização na área (PT ou AL) e ambos atuam tanto em Colégios de Educação Infantil 

e Primária, como nos Institutos de Educação Secundária. As escolas particulares e 

concertadas também devem ter esse tipo de atendimento. 

A Educação Especial na Espanha ainda está presente, mesmo que 

minimamente apenas para os casos de estudantes mais afetados ou multideficiências. Os 

professores que atuam nelas são todos especialistas em PT e AL, porém também atuam um 

Orientador e professores de Educação Física, Música e da Formação Profissional, pois 

algumas dessas escolas têm como proposta de terminalidade os programas de Formação 

profissional adaptados para dotarem alguns estudantes de algumas competências 

profissionais básicas ou Programas de Transição à Vida Adulta com competências para se 

moverem em seus ambientes e com autonomia.  

Para a Educação de Pessoas Adultas deve contar com a titulação estabelecida 

para atuar nesse nível, em se tratando da parte do ensino fundamental serão Maestros, se já 

falamos em secundaria ou em Formação Profissional serão atendidos por esses professores 

com especialização. Conforme o artigo 99 (ESPANHA, 2006), as Administrações 

educativas facilitarão a esses professores uma formação adequada para responderem às 

características das pessoas adultas.  

O capítulo III da LOE (ESPANHA, 2006) se trata da formação do 

professorado. A formação inicial, art. 100, ajusta-se às necessidades de qualificação de 

cada nível de ensino, como exposto anteriormente. Destaca-se o artigo subsequente, 101, 

que estabelece que no primeiro ano de exercício da docência em escolas públicas de um 
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concursado, denominado de estágio – prácticas-, serão desenvolvidas sob a tutoria de um 

professor experiente. De modo que ambos dividam a responsabilidade sobre o programa de 

ensino dos alunos do professor iniciante.  

 Há um capítulo especial onde é constituída a formação permanente, 

conforme art. 102 (ESPANHA, 2006), é estabelecida como direito e obrigação do 

professorado, bem como uma responsabilidade das administrações educativas e da própria 

escola criando para tal fim uma rede de centros de formação continuada de professores de 

titularidade pública estadual e planos da atuação anuais e plurianuais. O plano dessas 

instituições é constituído com uma proposta mista, por um lado das necessidades do 

sistema educativo estadual e, por outro as propostas dos próprios professores. Para 

desenvolver as atividades existem três propostas na atualidade: formação presencial nestes 

centros, formação on-line, tipo EAD, em forte expansão e formação no centro de trabalho, 

colégios ou institutos, seja na modalidade de curso ou de grupo de trabalho. Toda a 

formação é certificada e o acúmulo de horas de formação, por cada período de seis anos 

leva atrelada, quando superada, uma melhoria salarial complementar. 

Um capítulo à parte dentro desse plano de carreira é a possibilidade de trabalho 

nas escolas espanholas fora da Espanha para atender aos filhos dos cidadãos que moram 

neles. Esses professores passam por um concurso e acendem à essa vaga que supõem uma 

rica experiência profissional. 

No Capítulo IV, art. 104, a LOE (ESPANHA, 2006) regulamenta o 

reconhecimento e apoio ao professorado, afirmando que as administrações educativas 

receberam o tratamento, consideração e respeito condizentes com a importância de sua 

tarefa, que se disporá acesso gratuito às bibliotecas e museus do poder público, docentes da 

rede privada também gozam desses privilégios.  

O texto estabelecido no item 2 chama atenção, por fixar em Lei uma atenção à 

melhoria do trabalho docente e um estímulo ao reconhecimento de sua função social: “Las 

Administraciones educativas prestarán una “atención prioritaria a la mejora de las 

condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente 

consideración y reconocimiento social de la función docente” (ESPANHA, 2006, Capítulo 

IV, art. 104, grifo nosso). 

Sobre a avaliação da função do docente da instituição pública, a LOE 

determina que as administrações educativas elaborem “[...] planos de avaliação da função 
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docente, com a participação do professorado, fomentem a avaliação voluntária por parte 

desse grupo” (ESPANHA, 2006, Capítulo IV, art. 106). 

A carga horária de trabalho dos docentes da Espanha é de 37,5h semanais, 

distribuídas da seguinte forma para as instituições públicas: na educação infantil e primária 

distribui-se em até 25h semanais de docência direta com alunos, incluídos horários de 

apoio a outros professores e horários dos recreios, com mais 4h semanais de obrigação e 

cumprimento dentro da escola, dedicadas em reuniões com pais, reuniões de todos os 

professores do mesmo ciclo, reuniões com orientação para tutoria ou acompanhamento de 

alunos e reuniões de organização de escola (claustro).  

As 7,5h restantes são de preparação e correção podem ser realizadas fora da 

escola. Já, para os professores do ensino secundário, bachillerato e formação profissional, 

distribui-se em até 21h semanais de docência direta com alunos, incluídos horários de 

apoio a outros professores e horário dos recreios, com mais 7h semanais de obrigação e 

cumprimento dentro da escola, dedicadas em reuniões com as famílias, entre os professores 

do mesmo ciclo, com a orientação para tutoria ou acompanhamento de alunos e outras 2 h 

de acumulo mensal para reuniões de organização de escola (claustro). Igualmente, as 7,5h 

restantes de preparação e correção podem ser realizadas fora do ambiente da escola. Os 

professores da rede privada costumam realizar parte dessas horas de preparação total ou 

parcial dentro das escolas. 

O calendário escolar espanhol é organizado por cada estado, porém as 

variações são mínimas e o ano escolar começa dia 1º de setembro e finaliza em 31 de 

agosto, sendo os meses de julho e agosto inábeis para a os alunos; e o mês de agosto férias 

gerais com as escolas fechadas. Os professores têm 11 meses de trabalho e um mês de 

férias que é o mês de agosto, enquanto o mês de julho, para muitos docentes tirados os 

gestores de escolas, não têm carga de trabalho, porém devem estar a serviço das Secretarias 

de Educação caso sejam convocados para atuarem em bancas de seleção ou em 

capacitações.  

Os primeiros dias do mês de setembro são dedicados ao planejamento geral e 

particular de cada escola, sendo que dura uma semana para educação infantil e primária de 

duas para secundária; já o bachillerato e a Formação Profissional têm mais uma ou duas 

semanas a mais antes de iniciar as atividades pela dificuldade organizativas de disciplinas 

ofertadas. As atividades finalizam para Educação Infantil, Primária e Secundária na 
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penúltima semana do mês junho e, para o restante, na segunda semana de junho. Tem dois 

recessos escolares que são: um para o período do fim do ano que tem uns quinze dias de 

duração desde 21 ou 22 de dezembro até 8 ou 9 de janeiro e outro na época da Páscoa que 

tem uma duração de uns dez dias. Além disso, existem os feriados nacionais, estaduais e 

locais que chegam a 8 dias. O ano escolar espanhol tem 220 dias letivos. Isso é válido para 

todo tipo de escolas particulares, concertadas ou públicas.  

Os horários escolares vêm sendo modificados com o passar do tempo e a 

maioria das escolas públicas tem jornada única, isto é, nas escolas de Educação Infantil e 

Primária os alunos têm 25h semanais, com 5 horas de aula seguidas por dia e um intervalo 

de parque de 30 minutos. O mais comum é que o período escolar seja das 9h às 14h. Os 

professores permanecem mais 1h, seja no início ou no fim do expediente. Após as aulas, os 

alunos podem fazer uso do refeitório escolar e das atividades extraescolares, ou 

complementares no período da tarde, tanto o refeitório como as atividades extras são de 

gestão terceirizada (AMPA ou outra empresa).  

Já, nos institutos, os alunos têm 30h semanais, sendo 6h diárias com início 

entre 8h e 8,30h e um parque de 30 minutos. Apenas alguns centros educativos fornecem 

serviço de refeitório e atividades extra no período da tarde. Há Institutos que, para poder 

organizar atividades de formação profissional e serem compatíveis com os horários de 

trabalho de alguns estudantes, oferecem ensino de Formação Profissional ou Bachillerato 

no período vespertino ou noturno. As escolas de educação especial têm horário matutino 

podendo oferecer às famílias que o desejarem serviço de acompanhamento de meio 

período ou serviço de escola-lar por 24 horas de segunda à sexta-feira. As escolas de 

educação de pessoas adultas têm horário continuado não diferenciado nos três períodos. 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

 

Um tema bastante desenvolvido na Espanha é o plano de carreira docente, a 

LOE (ESPANHA, 2006, art. 106, item 4) assinala que “[...] cabe às administrações 

educativas dispor de procedimentos para que os resultados da valorização da função 

docente sejam garantidos, de modo a desenvolver uma carreira profissional ao longo da 

vida docente”. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

32 

Assim, são estabelecidas referências vinculadas a essa progressão. Para os 

professores de Educação Infantil e Primária existe a possibilidade deles se candidatarem 

para gestores ou inspectores (supervisores escolares) com melhorias de categoria e 

salariais significativas, para aqueles que desejam progredir como docentes existem vagas 

específicas para acesso ao nível superior de professores de Ensino Secundário no Concurso 

Público, sempre que tenham feito uma nova graduação, e ainda existe a possibilidade de 

poder entrar à docência no ensino superior de forma específica como professores 

associados experientes e com carga horária complementar de até seis horas.  

Para os professores do ensino secundário, além dessas mesmas possibilidades 

descritas anteriormente, há possibilidade de ser possível passar por um processo avaliativo 

afim de obter o título de Catedrático, algo parecido com a livre docência no ensino médio. 

Isso implica em um incremento salarial e a chefia de departamento da disciplina, conforme 

estabelece a Disposição adicional décima da LOE (ESPANHA, 2006), é necessário 

pertencer ao grupo de professores de ensino secundário e ter o título de doutor, licenciado, 

arquiteto, engenheiro ou graduação correspondente, assim como passar por uma avaliação. 

Dentro da promoção do plano de carreira docente está a questão dos 

vencimentos que também são contemplados pela legislação, assim um professor tem 

complemento salarial por antiguidade a cada três anos, chamado de triênio, e que supõe um 

incremento salarial acumulativo, da mesma forma, como já foi comentado, existe o 

complemento por formação permanente que é contemplado a cada seis anos, chamado de 

sexênio e que, igualmente, leva atrelado um importante complemento salarial acumulativo. 

A formação de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado é reconhecida com esse mesmo 

caráter de formação permanente.  

Para finalizar, nas Disposições Transitórias da LOE (ESPANHA, 2006), 

aborda-se a temática da aposentadoria docente, que para profissionais do setor público se 

dá obrigatoriamente ao completarem 67 anos, mas, de forma transitória e por tempo 

determinado, pode ser solicitada voluntariamente, com uma escala de aposentadoria 

gradativa, sempre que o funcionário tenha cumprido, ao menos, 60 anos e tenha 15 anos, 

no mínimo, de serviços prestados.  

A aposentadoria voluntária antecipada por incapacidade permanente é dada 

quando o funcionário tenha uma lesão ou trauma psicológico que o impossibilite ao 
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trabalho. O valor da pensão variará em função do tempo de serviços prestados entre o piso 

e o teto.  
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS A PARTIR DA REFORMA DO ESTADO:  

análise dos programas e projetos 

  

Greice Jurema de Freitas Goch 

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares 

 

INTRODUÇAO 

Este capítulo aborda o panorama da política educacional do Brasil a partir do 

século XIX com a configuração da educação pública democrática, apresentando os autores 

que consubstanciaram a fundamentação teórica das reflexões, tais como: Hofling (2001), 

Colares (2006), Mészaros (2008), Vieira e Farias (2011), Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2011), Ganzeli (2013), Santos (2015), Sanfelice (2016) dentre outros. 

Apresentamos o delineamento das políticas educacionais compreendidas a 

partir de 1995 até 2016, dando ênfase as ações desenvolvidas nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Destacamos ainda, as 

políticas educacionais federais desenvolvidas nesse período e suas interferências na gestão 

pública por meio da redefinição do papel do Estado.  

 

GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995-2002)  

 

O presidente Fernando Henrique Cardoso desenvolveu seu programa 

governamental em dois mandatos, tais como: 01/01/1995 a 31/12/1998 (primeiro mandato) 

e 01/01/1999 a 31/12/2002 (segundo mandato). Sua governabilidade foi preceituada com 

base no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e com apoio do Partido da Frente 

Liberal (PFL). Um dos destaques no seu governo foi a derrota da inflação pelo Plano Real 

e teve como Ministro da Educação, Paulo Renato Souza (01/01/1995 a 01/01/2003).  

A reforma do Estado promovida no governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 - 2003) trouxe impactos à administração pública como a privatização de empresas 

estatais, instaurando um modelo de gestão das políticas sociais pautado na 
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descentralização. Essa reforma provocou consequências para as políticas sociais assim 

como para as políticas públicas educacionais, os quais sofreram fortes influências dos 

organismos internacionais como: Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e a Cultura - Unesco, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

O presidente tinha como fundamento de suas ações o programa “Acorda Brasil: 

Está na Hora da escola” com cinco princípios articulados às orientações dos organismos 

internacionais supracitados, tais como: distribuição de verbas diretamente às escolas, 

melhoria da qualidade dos livros didáticos, formação de professores por meio da educação 

a distância, reforma curricular (Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais) e avaliação das escolas. (LIBÂNEO; TOSCHI; OLIVEIRA, 

2007). 

Esse momento foi marcado por mudança política na esfera federal e 

possibilitou redefinições nas políticas educacionais que tiveram o foco no financiamento 

do Ensino Fundamental por meio da Lei Nº 9.424/96 do FUNDEF. A criação deste Fundo, 

que atualmente é designado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB) - Lei Nº 11.494/2007, 

bem como outras políticas de importância capital na distribuição das competências e 

responsabilidades entre os entes federados em matéria educacional, só foi possível 

mediante a Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996. 

Em primeiro lugar, o governo faz aprovar no Congresso a Emenda 

Constitucional Nº 14, [...], modificando artigos do capítulo da educação da 

Constituição Federal e dando nova redação ao Art. 60 do Ato das disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT). As alterações visam: permitir a 

intervenção da União nos Estados, caso estes não apliquem o valor mínimo 

exigido em lei (Art. 34); rever o dever do Estado na oferta do Ensino 

Fundamental para os que a ele não tiveram acesso em idade própria e de ensino 

médio (Art. 208); definir as responsabilidades das diferentes esferas do Poder 

Público em relação à oferta de ensino (Art. 211); detalhar os recursos aplicados 

pela União na erradicação do analfabetismo e na manutenção do Ensino 

Fundamental (Art.212); e, prever de fundo de natureza contábil para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização de seu 

magistério (VIEIRA; FARIAS, 2011, p.199). 

 

  Assim sendo, o conjunto de reformas implantadas na educação brasileira neste 

período possibilitou a reestruturação do ensino no Brasil no que se refere à organização 

escolar, à redefinição dos currículos, à avaliação, à gestão e ao financiamento da educação. 
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Tudo isso pode ser configurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei Nº 

9.394/1996, que reorganizou os Sistemas de Ensino e disciplinamento do regime de 

colaboração. Porém, existem discussões assegurando que essa lei acabou sendo uma 

política de governo, na qual o Estado deixa de ter características de executor e passa a ser 

regulador e avaliador. Sobre a aprovação da lei Ganzeli (2013, p.50-51) assevera que, 

A lei aprovada manteve a lógica da política de Governo em detrimento da 

construção de uma política de Estado, ao privilegiar a ação do Ministério da 

Educação sobre as demais organizações da Educação Nacional. Neste sentido, 

verificamos a introdução de uma concepção de sistema de educação enquanto 

coordenação de políticas compactuadas entre diferentes instâncias organizativas.  

  

Nesse governo, foram desenvolvidos outros instrumentos de controle da 

política educacional e o processo de descentralização da execução desta para os estados e 

os municípios. É premente citar que o Sistema Escolar passa a ser controlado por uma 

política de avaliação denominada de SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica. Ao mesmo tempo, em 1996, são criados dois sistemas de avaliação, um voltado 

para o Ensino Superior (Exame Nacional de Cursos - Provão) e outro voltado ao Ensino 

Médio (ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio) que começa ser executado em 1998. 

No que se refere à reforma curricular foram criados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) que tinham a finalidade de subsidiar a elaboração/ reelaboração de uma 

proposta pedagógica que fundamentasse um currículo pautado na cidadania do aluno. Tais 

parâmetros estavam divididos em fascículos por disciplinas de 1ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental em conformidade com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Geografia, História, Artes, Educação Física e Língua estrangeira. 

Acrescentam-se também os fascículos dos Temas transversais, tais como: Ética, Meio 

Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação sexual e Trabalho e consumo. Sobre os 

PCN’s é imprescindível destacar, 

[...] O governo FHC apresentou os PCN no âmbito de seu arsenal de propaganda 

institucional, sem, no entanto, definir se constituíam ‘parâmetros’ ou ‘diretrizes’ 

para a educação nacional, de modo que até hoje persiste a controvérsia acerca 

dos PCN e de seu papel na realidade concreta das salas de aula. Eles ainda 

apresentam grandes desafios para a sua efetivação, os quais têm sido 

enfrentados, e às vezes superados, graças às iniciativas voluntárias de alguns 

docentes, mas não é razoável uma política pública depender dessas ações 

individuais. (SANTOS, 2015, p.59-62). 

  
As reformas que se iniciaram na década de 1990 buscavam a promoção de uma 

política de qualidade, controle, municipalização e descentralização de recursos, por isso 
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foram criados alguns programas que foram compromissos do governo brasileiro com a 

agenda internacional do Banco Mundial, como é o caso do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Programa TV Escola, do Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO) e do Programa de Formação de 

Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO).  

Sobre a gestão do Fernando Henrique Cardoso houve, ainda, a 

responsabilidade de elaborar uma Política Educacional institucionalizada por meio do 

Plano Decenal de Educação para todos (1993- 2003), conforme prescrito no § 1º do Art. 87 

da L.D.B. No mandato desse presidente houve também a promulgação da Lei Nº. 10.172 

de 09 de janeiro de 2001 que privilegiou a gestão por resultados dando ênfase ao 

aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e o Censo 

Escolar. Acrescenta-se que, 

[...] o presidente FHC vetou nove metas que se relacionavam diretamente com o 

financiamento da educação, em especial a elevação dos gastos com educação, o 

que gerou uma contradição entre as metas propostas ao PNE e a ausência de 

recursos financeiros para a sua concretização. O PNE (2001-2010) tornou-se, 

consequentemente, foco de desconfiança entre os agentes governamentais, em 

vista da ausência de recursos definidos para a execução de suas metas, sendo 

considerado apenas uma “carta de intenções”. (GANZELI, 2013, p.54-55). 

 

Destarte, percebe-se que nesse período houve a priorização de uma política 

educacional governista ao invés da aprovação da proposta do Plano Nacional de Educação 

elaborado pela sociedade e discutido pelo Fórum Nacional em defesa da escola pública. 

Sobre isso, Carmo e Prazeres (2015, p.541) revelam que “As políticas educacionais 

elaboradas sob a vertente do Estado capitalista têm ignorado a participação da sociedade; 

com isso, predominam interesses dos governos que estão no poder”. 

Dessa forma, a política de educação adotada por Fernando Henrique Cardoso, 

enfocando temas como centralização/descentralização foi influenciada pela globalização da 

economia com a exigência da qualidade da formação do trabalhador para o mercado 

competitivo e com a pretensão de diminuir gastos sociais para o Estado. Assim, concebe-se 

que há uma redefinição no papel do estado enquanto provedor dos serviços públicos 

educacionais passando a assumir uma função reguladora das atividades efetivadas pelo 

mercado, isto é, o Estado gerencialista interfere na gestão pública dos entes federados, e, 
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consequentemente, na implementação das políticas públicas educacionais com a 

consolidação dos programas e projetos descritos neste governo. 

 

GOVERNO DE LUIZ INÁCIO DA SILVA (2003-2011) 

   

Luiz Inácio da Silva foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Este ex-

sindicalista e ex-metalúrgico lançou em seu governo Programas Sociais como o Bolsa 

Família e Fome Zero com o objetivo de minimizar a pobreza no Brasil. No seu governo, 

atuaram três ministros da educação, tais como: Cristovam Buarque (01/01/2003 a 

27/01/2004), Tarso Genro (27/01/2004 a 29/07/2005) e Fernando Haddad (29/07/2005 a 

24/01/2012).  

O Programa de educação do governo Lula denominava-se “Uma escola do 

tamanho do Brasil”. No governo do Presidente Luiz Inácio da Silva enumeram-se avanços 

em relação à implementação de novos programas que priorizaram o mercado assim como a 

efetivação de políticas educacionais favoráveis ao desenvolvimento da Educação Básica. 

Assim, é necessário mencionar as seguintes políticas educacionais: O Fundo de 

Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério- 

FUNDEB (2007), o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE vinculado ao “Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação”, o qual foi instituído pelo Decreto Nº 6.094 de 

24 de abril de 2007 e o Plano de Ações Articuladas. 

Duas medidas se destacam no Compromisso na orientação da política 

educacional: a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) e a necessidade 

da utilização do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

conforme os padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

O PAR tornou-se um instrumento de ordenamento da relação entre a União, vale 

dizer outra vez, do MEC, com os demais entes federados. [...] 

Para o MEC, o PDE ‘inaugurou um novo regime de colaboração, conciliando a 

atuação dos entes federados sem ferir a autonomia’ (MEC, 2012). Entendemos 

que a lógica presente no Compromisso é a expressão mais acabada do regime de 

colaboração na concepção da ‘política de governo’, uma vez que incorpora a 

procedimentação e o contratualismo no relacionamento entre os entes federados. 

(GANZELI, 2013, p.55-57). 

 

Fica expressiva a continuidade de uma política educativa pautada na inflexão 

das relações intergovernamentais, quando ao mesmo tempo em que centraliza as 

responsabilidades em metas pactuadas no Termo de Adesão ao Plano de Metas do PDE, 

descentraliza o cumprimento dessas para os Municípios. Assim, assevera-se que, 
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[...], o mandato do Governo Lula (2007-2010) fica marcado pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) apresentado como um plano executivo e 

criado para fomentar o crescimento do país e melhorar a qualidade de vida, 

incluindo o lançamento de 40 programas divididos em quatros eixos norteadores 

e que contemplam a educação básica, a educação superior, a educação 

profissional e a alfabetização. [...].  

Ainda como parte da política do Ministério da Educação (2007), a atuação e a 

articulação foram essenciais para a ampliação do sistema educacional do país, 

desde a educação infantil até a pós-graduação. Ademais, surge um legado de 

contribuições significativas, sendo: a diminuição de quase 2% no índice de 

analfabetismo; a alteração da média de tempo dos brasileiros na escola com o 

aumento de 7 anos para 7, 5 anos; ampliação do número de vagas para o ensino 

superior; a flexibilidade na entrada de alunos nos cursos técnicos e profissionais 

por meio de exames nacionais; a acessibilidade na concessão de bolsas de estudo 

em universidades privadas para estudantes de baixa renda; a criação de exames 

nacionais idealizados pelo Instituto nacional de Estudos e pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com aplicação da Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) nas unidades da federação e a Prova Brasil nos Municípios e 

Distrito Federal (BRASIL; SOUSA; MELO, 2016, p. 243). 

  

Além desses, destacam-se outros programas e ações vinculados ao PDE, 

apresentados com seus respectivos objetivos e período de implantação no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Objetivos dos Programas Federais e Período de Implantação 

PROGRAMA OBJETIVO ANO 

Proinfância 

É garantir o acesso de crianças a creche e as escolas de educação infantil públicas, 

especialmente em regiões metropolitanas, onde são registrados os maiores índices 

de população nesta faixa etária. 

2007 

Ensino 

Fundamental de 9 

anos 

A intenção é fazer com que aos seis anos de idade a criança esteja no primeiro 

ano do ensino fundamental e termine esta etapa de escolarização aos 14 anos, o 

que foi institucionalizado pela Lei Nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006. 

2006 

Provinha Brasil 

A Provinha Brasil é um instrumento pedagógico, sem finalidades classificatórias, 

que fornece informações sobre o processo de alfabetização e de matemática aos 

professores e gestores das redes de ensino, conforme a Portaria nº 10, de 24 de 

abril de 2007. 

2007 

Prova Brasil 

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são 

avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm 

o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. As 

médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de aprovação 

nessas esferas. 

2007 

Educacenso 

O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A 

ferramenta permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, 

turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) 

quanto da rede privada. A partir dos dados do Educacenso, é calculado o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e planejada a distribuição de 

recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos. 

2007 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2007/provinha_brasil_portaria_normativa_n10_24_abril_2007.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2007/provinha_brasil_portaria_normativa_n10_24_abril_2007.pdf
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PDE-Escola 

O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento 

participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. 

Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros 

visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. Em 2007, 

após a divulgação do IDEB (2005), o MEC entendeu que seria necessário criar 

um mecanismo que envolvesse as escolas com IDEBs mais críticos. 

1998/

2007 

 

Olimpíadas 

Brasileiras de 

Matemática das 

escolas públicas 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, coordenada pelos 

ministérios da educação e da ciência e tecnologia em conjunto com a Sociedade 

Brasileira de Matemática, tem o objetivo de fomentar a excelência acadêmica e o 

ensino de matemática no ensino público brasileiro. A OBMEP desenvolve junto a 

seus alunos um programa de Iniciação científica júnior e outro de preparação para 

competições internacionais. 

2006 

Olimpíadas 

Brasileiras de 

Língua 

Portuguesa 

escrevendo o 

futuro 

O Programa Escrevendo o Futuro transformou-se em política pública em 2008, 

por meio da parceria com o Ministério da Educação e a realização da Olimpíada 

de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Olimpíada de Língua Portuguesa - 

Escrevendo o Futuro é uma iniciativa do governo federal brasileiro que busca a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem de escrita e leitura dos alunos 

da rede pública. Ela é fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação, a 

Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (Cenpec).  

2008 

Mais Educação 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 

17/2007 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral.  

2007 

Caminho da 

Escola 

O programa Caminho da Escola foi criado pela Resolução Nº 3 de 28 de março de 

2007 e tem o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança 

e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão 

escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na 

escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes 

estaduais e municipais. O programa também visa à padronização dos veículos de 

transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da 

transparência nessas aquisições. 

2007 

PNATE 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) foi instituído 

pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a 

permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental 

público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de 

assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e 

municípios. 

2004 

PROINFO 

O Programa Nacional de Informática na Educação criado por meio da Portaria Nº 

522 de 09/041997 pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério de 

Educação (MEC) tem o objetivo de introduzir a tecnologia de informática na rede 

pública de ensino. O ProInfo baseia-se na ideia de que a informática educativa é 

uma forma de aproximar a cultura escolar dos avanços que a sociedade vem 

desfrutando com a utilização das redes técnicas de armazenamento, 

transformação, produção e transmissão de informações. 

1997 

Biblioteca na 

escola 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. O 

programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as obras 

1997 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada_Brasileira_de_Matem%C3%A1tica_das_Escolas_P%C3%BAblicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28Brasil%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Ci%C3%AAncia,_Tecnologia_e_Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensino_p%C3%BAblico_brasileiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inicia%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica_j%C3%BAnior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_%28Brasil%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28Brasil%29
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00010880&seq_ato=000&vlr_ano=2004&sgl_orgao=NI
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literárias, cujos acervos literários são compostos por textos em prosa, em verso, 

livros de imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que 

avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas 

da educação infantil, ensino fundamental e médio e o PNBE do Professor, que 

tem por objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos professores da educação básica 

e também da Educação de Jovens e Adultos por meio da avaliação e distribuição 

de obras de cunho teórico e metodológico.  

Saúde na escola 

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial da Saúde e da 

Educação. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e 

educação integral. 

2007 

Olhar Brasil 

É um projeto em parceria dos ministérios da Saúde e da Educação, que tem como 

objetivo identificar e corrigir problemas visuais relacionados à refração e garantir 

assistência integral em oftalmologia para os casos em que forem diagnosticadas 

outras doenças que necessitarem de intervenções. Visa contribuir para a redução 

das taxas de repetência e evasão escolares e facilitar o acesso da população à 

consulta oftalmológica e a óculos corretivos. O Projeto foi redefinido pela 

Portaria Interministerial nº 2.299/MS/MEC, de 3 de outubro de 2012. 

2007 

Brasil 

Alfabetizado 

O Programa Brasil Alfabetizado tem o objetivo de promover a superação do 

analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir 

para a universalização do ensino fundamental no Brasil.  

2003 

PNLA 

Criar o Programa Nacional do Livro didático para Alfabetização de Jovens e 

Adultos – PNLA, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado. O PNLA tem por 

objetivo atender alfabetizandos e alfabetizadores oficialmente cadastrados no 

Ministério da Educação, com livros didáticos adequados ao público da educação 

de jovens e adultos.  

2007 

PROEJA 

O PROEJA (Programa Nacional de integração da Educação Básica com a 

Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) pretende 

contribuir para a superação do quadro da educação brasileira explicitado pelos 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios; PNAD divulgados, em 

2003, que 68 milhões de Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e 

mais não concluíram o ensino fundamental e, apenas, 6 milhões (8,8%) estão 

matriculados em EJA. Este programa tem o objetivo de fazer uma oferta de cursos 

de Educação de Jovens e Adultos com Educação Profissional.  

2005 

Projovem Campo 

O ProJovem Campo - Saberes da Terra oferece qualificação profissional e 

escolarização aos  jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não 

concluíram o ensino fundamental. O programa visa ampliar o acesso e a 

qualidade da educação à essa parcela da população historicamente excluídas do 

processo educacional, respeitando as características, necessidades e pluralidade de 

gênero, étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, territorial e 

produtivas dos povos do campo. 

2005 

Brasil 

Profissionalizado 

Iniciativa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), o Brasil Profissionalizado busca o fortalecimento do ensino médio 

integrado à educação profissional nas redes estaduais de educação profissional. 

Foi criado por meio do Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro daquele ano. O 

Programa atua no fomento de ações que visam à expansão, ampliação e 

modernização das escolas das redes estaduais de Educação Profissional e 

Tecnológica, com a finalidade de expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos 

de nível médio, principalmente do ensino médio integrado à educação 

profissional e tecnológica.  

2007 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6302.htm
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Pró-Letramento 

Os objetivos do Pró-Letramento são: 

 oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries 

iniciais do ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; 

 propor situações que incentivem a reflexão e a construção do 

conhecimento como processo contínuo de formação docente; 

 desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da 

matemática e da linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem; 

 contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação 

continuada; 

 desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo 

Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de 

Ensino. 

2005 

Pró- Funcionário 

O Profuncionário é um curso a distância que visa a formação em nível médio dos 

funcionários de escola que estão em efetivo exercício, em uma habilitação 

compatível com a atividade exercida na unidade educacional. O programa 

estabelece a formação em quatro habilitações: secretaria escolar, alimentação 

escolar, multimeios didáticos, meio ambiente e infraestrutura escolar. 

2010 

 

 

Fonte: MEC (2017). Quadro elaborado pelas autoras. 

 

Outro aspecto importante é a organização da educação por um Sistema 

Nacional de Educação que começou a priorizar de forma frágil a articulação com o Plano 

Nacional de Educação e o regime de colaboração entre os entes federados por meio da 

contratualização com mini pactos, bem como entre a área da educação com outras áreas de 

atendimento social. Sobre esse aspecto, Ganzeli (2013, p.61-62) destaca que 

[...], o PNE(2011/2020) incorpora a concepção de regime de colaboração 

enquanto “política de governo”, o que, na verdade, assemelha-se a uma “agenda 

de governo”, que privilegia a visão da educação do governo da União sobre os 

governos subnacionais. [...], o PNE [...] caracteriza- se como uma “agenda 

nacional” para a área da educação, tendo por finalidade à indução de políticas no 

setor a partir de uma organização dominante (MEC), que promove, por 

constrangimentos financeiros e técnicos, aos demais entes federados a adesão de 

programas nacionais. 

   
 

O tema da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010: “CONAE: 

construindo o Sistema Nacional articulado - o plano nacional de educação para a 

efetivação do Sistema Nacional articulado com o plano nacional de educação, diretrizes e 

estratégias de ação”, proporcionou o desenvolvimento de uma política educacional 

indutora desta articulação entre Sistema de Educação e Plano de Educação problematizada 

por Saviani (2014, p.81-82):  

De fato, a formulação do Plano Nacional de Educação se põe como uma 

exigência para que o Sistema Nacional mantenha permanentemente suas 
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características próprias. Caso contrário, ele perderá as características próprias do 

sistema, reduzindo-se a uma simples estrutura, isto é, um resultado coletivo 

inintencional de práxis intencionais individuais. Prevalecendo essa tendência, o 

funcionamento do sistema acabará caindo numa rotina em que as ações se 

tornam mecânicas, automáticas, rompendo-se o movimento dialético ação-

reflexão-ação que é condição sine qua non da educação sistematizada e, portanto 

da prática educativa própria do sistema educacional. [...]. E o plano educacional 

é exatamente o instrumento que visa introduzir a racionalidade na prática 

educativa como condição para se superar o espontaneísmo e as improvisações 

que são o oposto da educação sistematizada e de sua organização na forma de 

sistema.  

 

Sendo assim, os programas e projetos descritos, implantados e continuados 

nesta gestão tiveram influências da redefinição do papel do Estado e das organizações 

internacionais com o objetivo de reorganizar ações educacionais, o que consequentemente, 

interferiu no desenvolvimento de políticas educacionais mais eficientes, eficazes e 

reguladoras que primam por resultados/produtos nos Sistemas de Ensino. 

 

GOVERNO DE DILMA VANA ROUSSEFF (2011-2016) 

 

A presidenta Dilma Rousseff teve como lema do primeiro mandato “Brasil, 

País rico é um País sem pobreza” e no segundo mandato de seu governo o slogan foi 

“Brasil, Pátria educadora”. Sua atuação na Política Brasileira passou por dois mandatos, 

sendo o primeiro desenvolvido no período de 01 de janeiro de 2011 a 01 de janeiro de 

2015, quando inicia o segundo mandato, o qual termina com o seu impeachment em 31 de 

agosto de 2016 devido ter sido condenada pelo Senado por crime de responsabilidade 

fiscal e Michel Temer, (Vice- presidente), assume o governo até os dias atuais. Os 

Ministros de Estado da Educação nesse governo foram: Fernando Haddad (29/07/2005 a 

24/01/2012), Aloizio Mercadante (24/01/2012 a 02/02/2014), José Henrique Paim 

(03/02/2014 a 01/01/2015), Cid Gomes (02/01/2015 a 19/03/2015), Renato Janine Ribeiro 

(06/04/2015 a 04/10/2015). 

Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil por 

meio do Partido dos Trabalhadores (PT). Uma das maiores preocupações do seu governo 

foi com programas e projetos para a educação, como: investimentos na formação e 

remuneração dos professores, ampliação do número de creches e pré-escolas, criação de 

condições de estudo e permanência nas escolas, superação da evasão e repetência 
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escolares, criação de mais escolas técnicas, ampliação dos cursos profissionalizantes, 

melhoramento do ensino médio e das universidades, aprimoramento dos centros científicos 

e técnicos de nível superior e aceleramento da inclusão digital.  

Houve também, a continuidade do Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLA para Alfabetização de Jovens e Adultos criado pela Resolução nº 18, de 24 de abril 

de 2007, com o objetivo de até 2011 erradicar a taxa de analfabetismo entre jovens e 

adultos e promover ações de inclusão social, ampliando as oportunidades educacionais 

para quem não teve acesso ou permanência na educação básica. 

Com a pretensão de desenvolver a qualificação técnica profissional para 

trabalhadores e alunos do ensino médio foi criado o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) com o objetivo de expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais do ensino médio. Este programa 

também visava a ampliação das vagas e a expansão das redes estaduais de educação 

profissional e, principalmente, a ampliação da Escola Técnica Aberta do Brasil a partir de 

2010.  

Dos pronunciamentos da presidente Dilma Rousseff e de Fernando Haddad na 

solenidade de promulgação da Lei do Pronatec, alguns pontos merecem registro 

por suas implicações na política educacional. Em primeiro lugar, a ênfase que 

Dilma Rousseff deu à formação profissional e técnica de jovens e adultos que 

não tiveram na idade certa a oportunidade de qualificação aponta para a 

importância que deve ter a educação de jovens e adultos na hierarquia das 

prioridades da política educacional. São milhões e milhões de jovens e adultos, 

trabalhadores ou desempregados, historicamente excluídos, que demandam outra 

educação, com métodos e processos educativos diferenciados, que os qualifique 

para a vida e o trabalho. Por outro ângulo, Fernando Haddad, ao colocar o 

Pronatec como o maior programa da história da educação profissional e técnica 

do país, e bem assim, como mecanismo importante para a política de expansão 

de oportunidades, sinalizou para a ideia de Educação Técnica e Profissional para 

Todos, [...] (CUNHA, 2016, p.375-376). 

 

Em 2011, o Programa Caminho da Escola doou 30 mil bicicletas e capacetes 

escolares para 81 municípios de todo o país já que foi feito um estudo do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o qual constatou que um número significativo 

de estudantes percorria mais de 12 quilômetros de casa até a escola ou até o ponto de 

embarque do transporte escolar. Assim, foram comprados também ônibus escolares, 

embarcações, em parceria com a Marinha e, como alguns desses lugares não havia 

condições de tráfego de automóveis, o Governo investiu na cultura de ciclismo no país 
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para sanar a problemática do transporte destes estudantes principalmente em comunidades 

de difícil acesso nas Regiões Norte e Nordeste.  

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos à Rede 

Escolar de Educação Infantil (Proinfância), contando com os recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC 2) divulgou uma lista, em junho de 2011, de municípios 

que receberam do Governo Federal recursos para a construção de escolas de Educação 

Infantil e quadras poliesportivas cobertas. Os recursos do PAC foram aplicados na 

assistência financeira e atenderam aos municípios que firmaram o termo de adesão ao 

plano de metas de Compromissos todos pela Educação e elaboraram o Plano de Ações 

Articuladas (PAR), o qual pode ser configurado como uma política de esvaziamento da 

autonomia dos municípios, principalmente com ênfase ao planejamento educacional. 

Corroborando com esse pensamento Rodrigues et al (2003, p.200-201) mencionam que, 

 
O PAR é concebido como um documento plurianual e constituído de quatro 

dimensões: gestão educacional; formação de professores e dos profissionais de 

serviço e apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; infraestrutura física e 

recursos pedagógicos. Sua elaboração conta com a participação de comissões 

técnicas vinculadas ao MEC, prestando assessoria às comissões técnicas locais, 

via de regra, coordenadas pelas Secretarias de Educação. 

 

Por outro prisma, o Plano de ações articuladas se caracteriza como uma política 

educacional descentralizadora que prioriza ações integradas e planejadas de forma 

sistêmica para a Educação Básica no Sistema Municipal de Ensino. Esse plano tem como 

objetivo facilitar o cumprimento das metas estabelecidas no PDE, reduzindo possivelmente 

as desigualdades sociais e educacionais considerando as disparidades territoriais 

brasileiras. No entanto, essa política acaba sendo definida pelo MEC para os municípios, 

os quais possuem uma autonomia relativa no que se refere às prioridades elencadas e 

inseridas no PAR. Entretanto, Ganzeli (2013, p.55) destaca que, 

 
Duas medidas se destacam no compromisso na orientação da política 

educacional: a elaboração do Plano de ações articuladas (PAR) e a necessidade 

da utilização do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

conforme os padrões estabelecidos pelo Ministério da educação. 

O Par tornou-se um instrumento de ordenamento da relação entre União, vale 

dizer outra vez, do MEC, com os demais entes federados. 

 
Diante do exposto, constata-se que a maioria dos projetos e políticas públicas 

desenvolvidas pela presidente Dilma é continuidade dos programas, projetos e leis do 
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Governo presidido por Luís Inácio da Silva. Observa-se, também, por meio da análise de 

alguns programas instituídos pelo MEC neste governo, a centralização dos processos de 

concepção da política educativa ao mesmo tempo em que aparece a descentralização da 

sua execução para os municípios assim como para a gestão educacional. Com isso, na 

sociedade capitalista atual, vislumbra-se, a efetivação de políticas educacionais 

referendadas pela privatização e pela mercadorização da oferta do ensino na gestão 

pública, o que fere um dos princípios da gestão democrática do ensino público, no inciso 

VI do art. 206 da Constituição Federal de 1988. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso histórico das políticas educacionais apresentadas e descritas no 

texto foram pontuados nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio da Silva e 

Dilma Rousseff, os quais nos remetem à reflexão que as políticas públicas federais, assim 

como os programas e projetos implantados na periodização de 1995 a 2016, foram políticas 

que interferiram pontualmente na elaboração e efetivação das políticas municipais além da 

congruência com a gestão educacional nos Sistemas de Ensino. 

A política de "reordenação" da gestão educacional prioriza o projeto nacional 

de reforma da educação, atrelado à reforma administrativa do setor público, sendo um dos 

componentes da reestruturação do Estado brasileiro. Por isso, busca-se redefinir a atuação 

do Estado na economia, em especial, na área de política social. Isso interfere nas relações 

entre Estado e sociedade, o que determina a funcionalidade da política social e, também, da 

política educacional.  

Assim sendo, a formulação da política educacional brasileira e sua 

implementação requer a priorização de consensos mundiais, regionais, nacionais e locais 

sobre as relações da tríade Estado/sociedade/educação sem que haja a legitimação do 

paradigma da privatização, da eficiência e eficácia dos resultados por meio do 

pseudodiscurso de políticas de descentralização para os entes federados. 

É premente que haja a análise cautelosa, nos quadros históricos apresentados 

no artigo, da política pública referendada a partir da Reforma estatal mesmo apresentando 

avanços, nos dois últimos governos, no que se refere à ampliação do direito a educação, 
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como é o caso da ampliação do FUNDEF para o FUNDEB, investimentos em programas 

de formação continuada pelo PDE-escola e na educação profissional com o PONATEC, 

fomento a educação integral e a leitura pelo programa PNLA, favorecimento do acesso dos 

alunos por meio do transporte escolar, política intersetorial com o programa Saúde na 

escola e Olhar Brasil, dentre outros. Percebeu-se, também as consequências da 

implementação de políticas educacionais que privilegiam uma educação pública 

privatizadora e mercadológica na conjuntura atual, o que fica evidente com a avaliação em 

larga escala (Prova Brasil) e mensuração do IDEB transplantando para a escola 

mecanismos gerencialistas e meritocráticos. 
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE 

ENSINO NA MESORREGIÃO SUL DO MARANHÃO 

 

Janaina de Araujo Pimenta  

Maria Jose Pires Barros Cardozo  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo discorre sobre a organização e funcionamento do Sistema 

Municipal de Ensino (SME), com o objetivo de analisar sua institucionalização nos 

municípios da mesorregião sul maranhense. Para tanto, buscou-se compreender o processo 

de descentralização do Estado, por meio do federalismo, municipalismo e a estrutura 

político-administrativa normatizada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996).  

Esses marcos histórico e legal legitimaram o município, como ente federativo, 

e estabelecem competências para os níveis em que os sistemas seriam organizados no 

âmbito Federal, Estadual e Municipal, além de reconhecer o papel dos sistemas de ensino 

como mecanismo para assegurar aos entes federados autonomia à gestão das políticas nos 

sistemas e às escolas nas dimensões administrativa, pedagógica e financeira.  

A partir desses aspectos formalizou-se nos municípios o SME para organizar a 

rede de escolas mantidas e administradas pelo órgão gestor, o município, sendo constituído 

segundo a LDB/1996 pelas instituições de ensino fundamental, médio e de educação 

infantil mantidas pelo Poder Público municipal; as instituições de educação infantil criadas 

e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação como a Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) e o Conselho Municipal de Educação (CME), o qual 

deverá ser criado através de leis e normas próprias do legislativo municipal.  

Essa prerrogativa dada aos municípios, de certa forma, foi uma grande 

conquista, pois lhes possibilitou autonomia na tomada de decisões conforme as 

necessidades e especificidades locais, considerando a participação da comunidade escolar e 

local na gestão da educação municipal.  
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Nessa perspectiva, os municípios passaram a ser responsáveis pela oferta da 

educação em creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino 

fundamental (6 a 14 anos). Desse modo, é necessário que o mesmo considere o princípio 

da gestão democrática da educação pública e estimule debates locais sobre a política 

educacional através de fóruns, conferências, possibilitando a participação da sociedade 

civil e favorecendo a efetivação do seu sistema de ensino. 

Temos avançado na compreensão desse processo, mas o neoliberalismo 

ameaça a efetivação dos sistemas de ensino no país, pois minimiza a ação do Estado na 

oferta de educação gratuita e de qualidade. Logo, faz-se necessário analisar a organização e 

dinâmica do SME, bem como, os desafios que se colocam ao esforço em empreender um 

processo educacional comprometido com os princípios democráticos.  

Para análise dessas questões, o estudo se realizou por meio de pesquisa 

bibliográfica, mediante revisão de literatura com base em estudos e pesquisas, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008) e documental que é muito 

parecida com a bibliográfica, a diferença está na natureza das fontes, pois essa forma vale-

se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2008).  

 A pesquisa também utilizou como referência dados do projeto de pesquisa em 

rede intitulado “Gestão democrática do ensino público: mapeamento das bases normativas 

e das condições político-institucionais dos sistemas municipais de ensino do Maranhão” 

em desenvolvimento desde 2015, o qual objetiva analisar o quadro normativo e as 

condições político-institucionais relativos à gestão democrática do ensino público no 

âmbito dos sistemas municipais de ensino do Estado do Maranhão.  

Este projeto abrange oito estados brasileiros – Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Piauí e Ceará, representados por 

pesquisadores de 10 universidades. No Maranhão o estudo está sendo conduzido pelo 

grupo de pesquisa sobre Políticas, Gestão Educacional e Formação Humana do Mestrado 

em Educação da Universidade Federal do Maranhão.  

O artigo inicialmente trata sobre a estrutura político-administrativa do país 

disciplinado pelos marcos histórico e legal, na busca de compreender o papel do Município 

na conjuntura do federalismo. Posteriormente, apresenta reflexões sobre a concepção de 

Sistema de Ensino Municipal, sua organização e a importância dos elementos que o 
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compõe. E por fim apresenta a análise das leis, orgânica e de criação dos sistemas de 

ensino e dos conselhos municipais de educação dos municípios da mesorregião sul do 

Maranhão, no intuito de compreender como os mesmos instituíram seus SME, tendo como 

ponto de partida as políticas educacionais municipais previstas nas leis e normativas. 

 

FEDERALISMO, DESCENTRALIZAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO: influências no 

âmbito da educação 

 

Das dez maiores economias do mundo, cinco são federações e cinco são 

unitárias. Ambas as formas de organização territorial têm vantagens e desvantagens. 

Contudo, analisaremos o federalismo, modelo de organização territorial adotado pelo 

Brasil.  

A inspiração para a adoção do modelo federativo no Brasil veio da experiência 

norte-americana, porém ocorreu de maneira oposta (ABRUCIO, 2010). Nos Estados 

Unidos, as 13 colônias abriram mão de parte de sua independência para que se criasse uma 

nova esfera de governo – a União. Assim, elas se tornaram estados e mantiveram boa parte 

de sua autonomia e estabeleceram relações de interdependência – e não de simples 

hierarquia entre si e com o Governo Federal. Percebe-se que o poder era pulverizado. A 

diferença é que os Estados Unidos nasceram federalistas.  

O Brasil nasceu unitário. Não resultou de um pacto entre unidades autônomas, 

mas de um processo de descentralização de poder do centro para os estados, uma vez que 

de 1822 a 1889 o país foi regido por um Império bastante centralizador (ABRUCIO, 2010).  

Nesse contexto, entende-se que o Federalismo no Brasil surgiu como resposta à 

centralização do poder no período imperial do país. Tal organização permitiu que as 

unidades territoriais possuíssem autonomia para atender as diferentes demandas regionais, 

configurando-se como uma estratégia política de descentralização, ou seja, quando “[...] 

formas as mais variadas de transferência de recursos e delegação de funções permitem que 

um dado nível de governo desempenhe funções de gestão de uma dada política, 

independentemente de sua autonomia política e fiscal” (ARRETCHE, 2002, p. 29).  
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Desse modo, a compreensão do federalismo requer o entendimento sobre um 

tipo de Estado. Para tanto, alguns conceitos são fundamentais às discussões e análise desse 

processo. Fernandes (2012, p. 41) explica que “[...] a palavra federalismo originou-se do 

latim foedus que significa contrato, aliança, união, ato de unir-se por aliança e também se 

fiar, confiar, acreditar”. Abrucio (2010, p.41) considera que “[...] o federalismo é uma 

forma de organização territorial do Estado, e, como tal tem enorme impacto na organização 

dos governos e na maneira como eles respondem aos cidadãos”.  

Para Cury (2010, p. 152) “[...] trata-se, pois, de um regime em que os poderes 

de governo são repartidos entre instâncias governamentais por meio de campos de 

competências legalmente definidas”. E por fim Araújo (2010, p. 392) define o federalismo 

“[...] como um pacto pelo qual várias unidades territoriais se obrigam mutuamente de 

forma voluntária”.  

Portanto, compreendemos que o regime federativo diz respeito à organização 

político-territorial do poder, em que a fundamentação se estabelece na dupla soberania: a 

soberania do governo central e a dos entes federados. Desse modo, não há um Estado 

soberano, pois existe o reconhecimento de mais de uma instância na divisão do poder. 

Os poderes são repartidos entre as instâncias da federação e possuem graus 

diferentes de autonomia. Nesse modelo político e territorial, os poderes de governo são 

distribuídos por meio de repartições de competências e cooperações legalmente definidas.  

Segundo Cury (2010, p. 153) desenvolveu-se no país três tipos de federalismo:  

O federalismo centrípeto se inclina ao fortalecimento do poder da União em que, 

na relação concentração – difusão do poder predominam relações de 

subordinação dentro do Estado Federal. Pode-se dar como exemplo o próprio 

Brasil entre os anos 1930-1934, 1937-1945 e 1964-1988. O federalismo 

centrífugo remete ao fortalecimento do poder do Estado-membro sobre o da 

União em que, na relação concentração – difusão do poder prevalecem relações 

de larga autonomia dos Estados-membros. Pode-se assinalar como tal a Velha 

República, especialmente o poder hegemônico das oligarquias paulistas e 

mineiras, entre 1898 – 1930. O federalismo de cooperação busca um equilíbrio 

de poderes entre a União e os Estados-membros, estabelecendo laços de 

colaboração na distribuição das múltiplas competências por meio de atividades 

planejadas e articuladas entre si, objetivando fins comuns. Esse federalismo 

político e cooperativo foi posto em 1934, em 1946 e é o registro jurídico forte de 

nossa atual Constituição. 

 

A CF/1988 elaborada a partir da ideia de descentralização e democratização 

das políticas públicas (ABRUCIO, 2010), reconheceu no seu art. 1º o Brasil como uma 
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República Federativa formada pela “União indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal...” emergindo assim, um modelo de federação descentralizada.  

Conforme observamos, o federalismo adotado pela atual constituição do país é 

o cooperativo. Esse tipo de federalismo foi uma das mais importantes bases da democracia 

reconstruída em 1988, após vinte anos de ditadura militar (SOUZA, 2001).  

Pauta-se na busca do equilíbrio dos poderes entre as instâncias federadas 

através da colaboração. Esse fundamento basicamente forma o pacto federativo.  Desse 

modo, considera-se que, se essa condição não for equilibrada, o poder é centralizado e, o 

que surge segundo Abrucio (2010, p. 48) é a “[...] instauração de um “federalismo 

compartimentalizado”, no qual vigora uma ação estanque de cada esfera governamental, 

com poucos incentivos para a parceria e o entrelaçamento entre as unidades federativas”.  

Essas relações de cooperação apresentam-se nos artigos 23 e 24 da CF/1988, 

que definem as competências comuns e concorrentes entre os entes federados. No que fiz 

respeito à educação, o artigo 23 inciso V disciplina que é competência da “União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”.(BRASIL,1990) Porém, o 

parágrafo único do mesmo artigo institui que, “[...] leis complementares fixarão normas 

para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 

vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

(BRASIL,1990) Percebemos, portanto, um direcionamento vago quanto à atuação dos 

entes federados por faltar regulamentação dessa ação. 

Ainda sobre o âmbito da educação o Art. 24, disciplina que “[...] compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: IX -  educação, 

cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”. 

Percebam que os municípios não foram contemplados por esta competência o que leva a 

muitos teóricos não considerá-lo como ente federado. Trataremos mais sobre isso nas 

próximas sessões.  

Com a inserção do município como ente federado no texto constitucional e o 

pacto federalista por meio da cooperação, evidenciou-se a busca ao atendimento de 

demandas locais, portanto a importância do “municipalismo” que, segundo Araújo (2010) 

configura-se como nova expressão de demandas por autonomia local e elemento da política 
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administrativa em meio à ampliação de processos de democratização e organização 

territorial da federação brasileira.   

Apesar da repartição de recursos e competências para os municípios já terem 

sido evidenciados na constituição de 1946, por influência dos movimentos liderados pelo 

municipalista como Rafael Xavier (Fernandes, 2012), é somente na constituição de 1988 

que o município passa a ter certa autonomia para organizar os assuntos locais, como o 

educacional.  

Infere-se, portanto que o federalismo e a descentralização do poder foram 

fundamentais para a concretização do municipalismo. A partir desse marco político e 

histórico, as instâncias Municipal, Estadual e Federal passaram a planejar e estruturar 

novas políticas para organização do país. No que tange à educação esse esforço foi 

direcionado para a construção de um sistema de educação coletivo e colaborativo 

rompendo com a visão centralizadora da união na gestão dos assuntos educacionais. 

É nesse contexto que as instâncias organizaram seus sistemas de ensino, 

cabendo aos municípios optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com 

ele um sistema único de educação básica conforme art. 11 parágrafo único da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – 9.396/96. Contudo, alguns 

municípios optaram por constituir seus próprios sistemas.  

 

 

DE “SISTEMA” A “SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO”  

 

Quando educar passa a ser objeto explícito da atenção, principalmente dos 

entes federados, desenvolve-se a educação sistematizada que é condição primordial para 

que exista um sistema de educacional. Para Saviani (2017, p. 9) o homem é capaz de 

educar de modo sistematizado quando “[...] toma consciência da situação educacional; 

capta seus problemas; reflete sobre eles; formula-os em termos de objetivos realizáveis; 

organiza meios para alcançar os objetivos; instaura um processo concreto que os realize e; 

mantém ininterrupto o movimento dialético ação-reflexão-ação”.  

A partir desse pressuposto, é possível afirmar que o sistema de ensino 

ultrapassa a educação individual, o que requer trabalho coletivo, devendo ser sistemas 

abertos e flexíveis de modo a atender as peculiaridades e especificidades de cada território 
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com intencionalidades que atendam as diversas realidades. Nessa perspectiva, fundamenta-

se a ideia de formalização de SME a partir das intenções, planos, projetos e ações das 

Prefeituras, Secretarias Municipais de Educação, Conselhos Municipais de Educação, 

instituições municipais de ensino entre outros segmentos que compõem o sistema.  

Na perspectiva federativa a melhor forma de atender as necessidades 

educacionais de um país é por meio da organização de um Sistema Nacional de Educação, 

que reúne vários serviços que se desenvolvem no âmbito territorial nos diversos entes 

federativos. A institucionalização desse sistema é disciplinada pela Constituição Federal de 

1988, sendo complementada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) 

9.394/96, ambos sob soberania da União que é responsável pela legislação complementar 

que abrange os estados, distrito federal e os municípios.  

O termo “sistema” nos marcos formativos indica um conjunto de ações 

organizadas sob normas próprias, mas também comuns a todas as suas instâncias. Nesse 

sentido “[...] o ‘sistema’ implica intencionalidade [...] é uma organização objetiva 

resultante da atividade sistematizadora que se dirige a realização dos objetivos coletivos” 

(SAVIANI, 2017, p. 8).  Ele é um produto da práxis intencional coletiva, ou seja, a 

dialética entre a prática humana fundamentada na teoria que nasce a partir da tomada de 

consciência acerca de um problema e emerge como superação desses problemas.  

Partindo dessa concepção, Saviani (2017), considera que não pode haver um 

sistema de educação sem educação sistematizada. Portanto infere-se que o sistema de 

educação é produto da educação sistematiza, sendo resultado da práxis intencional dos 

indivíduos que contribuem para a sua construção. 

É, portanto a partir da sistematização da educação que se iniciou ainda no 

século XVIII quando a educação passou do ensino individual ministrado nos lares por 

preceptores privados para o ensino coletivo, ministrado em espaços públicos como as 

escolas, e a consolidação dos Estados Nacionais na metade do século XIX, é que o 

entendimento de sistema como novo termo passou a ser incorporado por alguns países na 

educação, no intuito de organizar e sistematizar o funcionamento das instituições e, na 

tentativa de resolver os problemas educacionais, como por exemplo, o analfabetismo. 

 Assim, originou-se o sistema de educação estruturado pelo poder público e, 

também, certa confusão e equívocos no entendimento do conceito de sistema na educação 

brasileira, geralmente limitando-o apenas ao conjunto de escolas ou de instituições de 
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ensino. Por exemplo, fala-se de sistema de ensino público ao mencionar as escolas públicas 

e sistema particular de ensino, quando se trata de escolas da rede particular. Sobre esse 

aspecto, Saviani (2017, p.14) acrescenta que o termo “sistema” é atribuído a diversos 

aspectos e elementos que já fazem parte do sistema educacional, como: 

a) do ponto de vista da entidade administrativa, o sistema educacional pode ser 

classificado em: federal, estadual, municipal, particular etc.; b) do ponto de vista 

do padrão, em: oficial, oficializado ou livre; c) do ponto de vista do grau de 

ensino, em: primário, médio, superior; d) do ponto de vista da natureza do 

ensino, em: comum ou especial; e) do ponto de vista do tipo de preparação, em: 

geral, semiespecializado ou especializado; f) do ponto de vista dos ramos de 

ensino, em: comercial, industrial, agrícola etc.  

 

Para o autor, esses aspectos geram termos como “sistema geral de educação”, 

“sistema federal de ensino”, “sistema público”, “sistema escolar”, sendo o uso dessas 

expressões inadequadas, pois todas tratam do sistema educacional a partir de um aspecto. 

Considerando que o sistema implica organização conforme normas próprias, não se pode 

falar de sistema particular de ensino, pois as instituições de ensino particular não são 

dotadas de legitimidade para legislar, quem tem essa atribuição é o Estado. Assim, elas 

integram o sistema quando fazem parte do sistema público de ensino, subordinadas as suas 

normas (SAVIANI, 2017).  

A própria constituição apresenta equívoco no texto constitucional. Segundo 

Saviani (2017), pela falta de consciência da complexidade do termo “sistema”, inseriu-se 

por analogia no texto constitucional o conceito de Sistema Municipal de Ensino. Pois o 

artigo 22, inciso XXIV, prescreve que compete à União privativamente legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional.  

Já, o artigo 24, inciso IX, disciplina que compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, 

ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Estando evidente no artigo 23, 

inciso V, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, 

de proporcionarem os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Percebe-se que 

não foi atribuída aos municípios a incumbência de legislar sobre assuntos educacionais.  

Contudo a CF/1988 deixa a entender e aponta para a concepção de Sistema de 

Ensino Municipal ao estabelecer em seu artigo 211 que “A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de 
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ensino”. Desse modo, Saviani (2017) indaga várias possibilidades de interpretar esse 

artigo, tornando seu entendimento confuso.  

Estaria ele afirmando sobre a competência de os municípios instituírem seus 

sistemas de ensino? Mas então por que não deixou explícita a competência dos municípios 

de legislarem sobre os assuntos educacionais? Além desse equívoco, no artigo não aparece 

o termo “respectivos sistemas de ensino”, mas “os seus sistemas de ensino”, denotando a 

ideia de que pode ser “tanto de cada um” ou “deles”.  

Outro ponto a ser observado é quanto à questão da colaboração entre os 

sistemas de ensino. O Distrito Federal não tem municípios, então o regime de colaboração 

seria somente entre ele e a União? Enquanto nos Estados envolveriam a União, o estado e 

seus municípios. 

Observa-se que o artigo 211 da CF/1988 estaria tratando apenas da organização 

das redes escolares, ao fazer analogia ao sistema de ensino constituído pelos municípios. 

Evidencia-se, portanto, quanto o termo “sistema” foi utilizado de forma equivocada no 

texto constitucional. Cabe ainda destacar que no artigo 30, inciso VI da constituição, 

disciplina que “compete aos municípios, manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental”. Percebe-se 

que não consta a atribuição dos municípios legislarem em matéria de educação, assim 

estariam os municípios impossibilitados de criar seus sistemas de ensino.   

O texto da LDBEN/1996 desfaz o equívoco e estabelece a existência de 

Sistemas Municipais de Ensino ao instituir no Artigo 11 que os municípios incumbir-se-ão 

de:  

Inciso I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 

seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 

União e dos Estados;  

Inciso III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;  

Inciso IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 

sistema de ensino;  

Inciso V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 

1996). 

 

Portanto, a elucidação da competência dos municípios em criar seus sistemas 

de ensino fica evidente na LDBEN/1996 e não na constituição. Deixando a eles a 
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competência de optar por três possibilidades previstas em lei, quais sejam: a) instituir o 

próprio sistema de ensino; b) integrar-se ao sistema estadual de ensino; c) compor com o 

estado, no âmbito de seu território, um sistema único de educação básica. Diante de tudo 

isso, fez necessário entender se os municípios da mesorregião sul do maranhão 

constituíram seus sistemas de ensino e qual possibilidade em lei optaram para tanto. 

 

O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA BASE LEGAL DA MESORREGIÃO 

SUL DO MARANHÃO  

 

Nos tópicos anteriores percebemos que os municípios, de fato, só tiveram base 

legal para institucionalizar seus sistemas de ensino com a LDBEN/1996 e que o termo 

“sistema” foi empregado de forma equivocada no texto constitucional de 1988. Assim, há 

uma contradição nos termos “Sistema Municipal de Ensino” e “Sistema Nacional de 

Educação”, sendo que o “sistema municipal de ensino” é um elemento que faz parte do 

“sistema Nacional de Educação”.  

Para melhor entendimento, Saviani (2017, p. 43) destaca que o Sistema 

Nacional de Educação “[...] é a unidade dos vários aspectos ou serviços educacionais 

mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos de modo a formar um 

conjunto coerente que opera eficazmente no processo de educação da população do 

referido país”. Mas a ideia de Sistema Nacional de Educação no Brasil tem sofrido críticas, 

tal como aponta Gadotti (2000, p.163):  

De fato, não existe propriamente, no Brasil, um Sistema Nacional de Educação, 

pois os vários subsistemas funcionam, frequentemente, como estruturas 

justapostas. Não há articulação entre eles, não há um conjunto harmônico de 

relações entre as partes e o todo, (...) um sistema nacional pressupõe a 

articulação [das diversas instâncias do governo], e não a justaposição, nem a 

anulação de um sistema por outro. 

 

Tal pressuposto fundamenta-se nas críticas à educação, formuladas inclusive, e 

de modo especial, pelos próprios educadores, atrelando à falta de organização da educação 

fatores como, supressão de responsabilidades, insuficiência de recursos financeiros 

deficiência do regime de colaboração entre os entes federados. Toda essa carência de 

planejamento torna o sistema frágil, sinalizando para a sua inexistência ou tornando o 
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sistema incoerente devido à justaposição dos seus elementos. Nesse caso, iremos abordar, a 

consolidação do Sistema Municipal de Ensino na mesorregião sul do Maranhão, ou seja, se 

ele é um resultante natural de afirmação política do município a partir do princípio da 

gestão democrática, ou apenas criação tecnocrática justaposta ao sistema como todo.   

Segundo dados do IBGE, o Estado do Maranhão é umas das 27 federações, 

localizado no Nordeste do país, com uma população de 7.035.055 e distribuída em 217 

municípios. A seguir apresentamos o mapa com a divisão territorial do Estado por 

mesorregião.  

Figura 1 – Mapa do Maranhão por mesorregião 

Fonte: Elaboração das autoras. 

O estudo ocorreu no âmbito da mesorregião sul, uma das cinco mesorregiões 

do estado do Maranhão, formada pela união de dezenove municípios agrupados em três 

microrregiões, conforme tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – A mesorregião sul maranhense 

    Porto Franco 

      Campestre do Maranhão 

      Carolina 

      Estreito 

      Porto Franco 

      São João do Paraíso 

      São Pedro dos Crentes 

    Gerais de Balsas 

      Alto Parnaíba 

      Balsas 

      Feira Nova do Maranhão 
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      Riachão 

      Tasso Fragoso 

    Chapadas das Mangabeiras 

      Benedito Leite 

      Fortaleza dos Nogueiras 

      Loreto 

      Nova Colinas 

      Sambaíba 

      São Domingos do Azeitão 

      São Félix de Balsas 

      São Raimundo das Mangabeiras 
Fonte: Elaboração das autoras. 

Com base no levantamento empírico da pesquisa em rede “Gestão democrática 

do ensino público: mapeamento das bases normativas e das condições político-

institucionais dos sistemas municipais de ensino do Maranhão” realizado mediante 

interlocução com a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão-FAMEM, União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação-UNCME e associações de municípios 

das microrregiões inscritas na área de abrangência descrita na tabela 1, tomou-se 

conhecimento dos possíveis municípios que constituíram seus sistemas de ensino e, a 

identificação e recolha de documentos mediante consulta a sites públicos os quais podem 

publicar os documentos legais e também contato com os representantes dos municípios: 

prefeitos, secretários e vereadores.  

Foram levantados os documentos: lei Orgânica Municipal; Lei de criação do 

Sistema Municipal de Ensino e lei de criação do Conselho Municipal de ensino dos 

respectivos municípios. De posse dos documentos, eles foram analisados os dos 

munícipios que possuem SME. 

 Cabe destacarmos que para criar e efetivar um Sistema de Ensino é necessário 

à existência de legislação própria, nesse caso, lei municipal. Os resultados levantados a 

partir das leis até o momento apontam que dos dezenove municípios que constituem a 

mesorregião sul, apenas dois tem SME -Porto Franco e Carolina. A figura 2 abaixo 

representa esse resultado: 

 

 

 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

61 

Figura 2 – Sistema Municipal de Ensino dos municípios de Porto Franco e Carolina. 

 

    Fonte: Elaboração das autoras 

Provavelmente outros munícipios da mesorregião sul possam ter constituído seus 

SME. No entanto, dos dezenoves munícipios, os esforços empreendidos pelo grupo de 

pesquisa conseguimos ter acesso ás leis de criação dos SME de apenas dois, conforme a 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Situação dos Municípios quanto à institucionalização dos Sistemas de Ensino 

 

Nº MUNICÍPIO 
Lei Orgânica SME CME 

Nº da Lei Ano Nº da Lei Ano Nº da Lei Ano 

01 Porto Franco s/n 1990 014 2007 019 2010 

02 Carolina s/n 1990 485 2013 4322 2011 
Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Podemos inferir, a partir da tabela 2, que das três possibilidades previstas no 

Art. 11 LDB/96: a) instituir o próprio sistema de ensino; b) integrar-se ao sistema estadual 

de ensino; c) compor com o estado, no âmbito de seu território, um sistema único de 

educação básica, os munícipios de Carolina e Porto Franco optaram por instituir seus 

próprios sistemas de ensino em 1990.  

Isso não significa que fizeram sozinhos, tanto a CF/88, quanto a LDB/96, 

disciplina que Municípios, Estados, Distrito Federal e União organizassem seus sistemas 
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em regime de colaboração. Essa é uma das condições para que exista um Sistema Nacional 

de Educação, sem regime de colaboração, cada sistema age de forma isolada, justaposta, 

enfraquecendo o todo. Na prática é como existisse vários sistemas e não um Sistema 

Nacional de Educação.  

 É importante salientar que para Saviani (2017) a institucionalização dos SME 

não acontece só por ato legal, é preciso levar em consideração os desafios a serem 

superados no que se refere à descentralização político-administrativa colocada aos 

munícipios através da municipalização, que vem sendo praticada apenas como 

transferência de responsabilidades das esferas federal e estadual para a municipal.  

Além disso, para o autor é necessário seguir alguns passos como: a) eventuais 

ajustes na Lei Orgânica do Município em decorrência da decisão de instituir o próprio 

sistema de educação; b) elaboração de um projeto de lei do SME a ser aprovada pela 

Câmara Municipal; c) organização, ou se já existe, reorganização do CME, de acordo com 

o dispositivo na Lei do SME; d) Comunicar estas ações a Secretária Estadual e ao 

Conselho Estadual de Educação. Constatamos a partir dos documentos analisados que esse 

processo aconteceu para a institucionalização do sistema de ensino de Porto Franco, já o 

sistema de ensino de Carolina, não seguiu essa prorrogativa.  

O art. 5º, inciso I da Lei orgânica de Carolina, não instituiu o SME e sim o 

Conselho Municipal de Educação (CME). Assim, observamos, uma incompatibilidade nas 

leis. Conforme as orientações de Saviani (2010), a Lei Orgânica de Carolina deveria 

disciplinar a criação dos SME. Com base nessa legislação é que seria criado e organizado o 

SME. Mesmo diante dessa ressalva, Câmara de Vereadores criou e aprovou tanto a Lei do 

SME, quanto a Lei do CME. A consequência de não estruturar primeiro o SME implica na 

ausência da autonomia do Município, quanto a assuntos educacionais locais, além do que a 

atuação dos CME em munícipios que não tem SME é bastante restrita. 

Quanto à organização do SME, o artigo 18 da LDBEN/96 estabelece que, os 

sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas 

pelo Poder Público municipal;  

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III - os órgãos municipais de educação. 

 

Nessa organização, o Município atua em função das necessidades e dos 

objetivos específicos de sua região (submetidos às diretrizes gerais da Educação 
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Nacional) Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ao analisar-se a legislação do SME, 

verificamos que os dois municípios em pauta possuem essa estrutura legalmente instituídos 

(ver legislação na tabela 2).  

Apresentam os objetivos da educação, as responsabilidades do poder público 

com a educação municipal, salientando o ensino fundamental, a EJA, creche e pré-escola e 

atendimento especializado aos educandos com necessidades especiais. A organização do 

SME, destacando os órgãos como a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho 

Municipal de Educação e as instituições escolares mantidas pelo poder público municipal, 

bem como, as creches mantidas pela iniciativa privada.  

Dentre as competências e responsabilidades dos municípios, destacamos o 

compromisso em elaborar e manter, em conformidade com os princípios dos Planos 

Nacional e Estadual de Educação, o Plano Municipal de Educação de duração plurianual, o 

qual deverá ser previamente aprovado pelo CME e, posteriormente, encaminhado ao poder 

legislativo municipal.  

Na análise dos Sistemas, é importante observar a organização dos conselhos 

municipais de educação. O CME de Porto de Franco orienta a criação do seu CME na Lei 

de número 014/2007 (criação do SME), disciplinando todo o seu funcionamento, sendo 

composto por 04 (Quatro) membros efetivos escolhidos pelo poder público, entidades de 

classe, entidades civis, para mandatos de 2 (dois) anos, dentre cidadãos de conhecidos 

interesses pelos assuntos à educação e ilibada conduta moral. Já na lei do SME é previsto a 

criação do CME a partir de Lei municipal.  

No entanto, criaram a Lei 019/2010, que possui apenas um artigo, o qual 

disciplina apenas a criação do CME pelo poder executivo. Percebemos que leis mal 

elaboradas influenciam na efetivação do órgão tão importante para o SME. Quanto ao 

município de Carolina, a lei 485/2013 de criação do SME, sinaliza para a criação do CME, 

e a Lei 4322/2011, disciplinam a criação e estrutura dos CME, sendo composto por 11 

membros titulares e igual número de suplentes, nomeados por portaria pelo prefeito 

Municipal. Esse tipo de nomeação pode desqualificar o trabalho do órgão, podendo ser 

usado para atender interesses pessoais e políticos.  

Os municípios apresentam as funções dos CME como órgão do SME, sendo 

elas: consultiva, deliberativa, propositiva, normativa e de assessoramento ao Secretário 

Municipal de Educação, bem como a função fiscalizadora. Destacam como uma de suas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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principais finalidades e competências salientando, dentre elas, a de acompanhar e fiscalizar 

a construção, a execução e a avaliação do Plano Municipal de Educação.  

Nesse sentido, Saviani (2017, p. 52), chama atenção para a importância da 

representação dos Conselhos de Educação “[...] não deve ocorrer por representações das 

entidades sociais que de alguma forma se ligam à educação, o que acabaria por lhe conferir 

um caráter corporativo”. Assim, ele perderá as características próprias dos sistemas, 

reduzindo-se a uma simples estrutura (SAVIANI, 2017), apenas para atender aos 

dispositivos legais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Brasil em pleno século XXI ainda enfrenta dificuldades para estruturar seu 

Sistema Nacional de Educação, a partir da cooperação dos três sistemas autônomos, que 

têm dificuldades para atuarem em regime de colaboração na resolução dos problemas 

educacionais. Essas dificuldades são agravadas pelas inúmeras desigualdades sociais dos 

entes federados, falta de políticas de estado e aplicação dos recursos de forma adequada 

para as finalidades a que se destinam.   

As imposições do grande capital sob o discurso da globalização e a ideologia 

neoliberal agravam mais ainda essa situação, exigindo do Estado mudanças na política 

educacional para dar suporte às exigências do mercado em âmbito nacional e internacional. 

Portanto, questionamos como organizar um sistema de ensino que busque contribuir para a 

construção de uma educação de qualidade a partir do princípio da gestão democrática? 

Buscamos demonstrar que a análise dos SME não pode ser feita de forma 

homogênea e padronizada. Tendo como referência a realidade dos SME da mesorregião sul 

do Maranhão, os resultados apontam que de dezenove municípios, apenas dois 

institucionalizaram em lei seus SME, e de forma diferente.   

A criação do SME não pode ser tomada como norma, mas precisa levar em 

conta as condições locais, ou seja, para criar o SME há que levar considerar as dimensões 

legais, pedagógicas, administrativas e organizativas de cada município. Pois Municípios 

pequenos terão mais dificuldades para implementar seus SME. 
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Assim, uma das tarefas fundamentais dos dirigentes municipais de educação é 

a coordenação dos esforços na direção da formalização de um SME que envolva as 

instituições educativas de sua competência e um Conselho Municipal de Educação que 

tenha por propósito assessorar a gestão da educação municipal, na perspectiva de 

contribuir com processos educativos que formem cidadãos críticos e atuantes, dotados dos 

instrumentos que permitam sua participação ativa e transformadora na vida social, 

econômica e política local. 
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MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E O NOVO DISCURSO 

EDUCACIONAL DO CAPITAL 

Francisco José Lima Sales  

Ana Patrícia Dias Sales 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade ao se complexificar, em decorrência do desenvolvimento 

capitalista, sofreu importantes alterações nas formas por meio das quais ocorre a 

acumulação do capital. Mudaram, pelo menos na forma, a empresa, o mercado, o Estado, o 

processo produtivo e as relações de produção. Portanto, em razão disso, já não bastaria aos 

trabalhadores apenas saber ler, escrever e contar. O capital passou a exigir trabalhadores 

cuja formação fosse compatível com as necessidades desse processo de mudanças no 

respectivo momento histórico. 

Em meio à polêmica que surgiu em torno das implicações que a reestruturação 

produtiva estaria provocando no mundo do trabalho, observou-se o surgimento de um novo 

discurso que se encarregou de difundir a ideia de que o mundo capitalista na atualidade 

estaria passando por mudanças tão profundas a ponto de não possuir mais nenhuma relação 

com o passado. Iniciada a partir da década de 1970, tal reestruturação estaria produzindo 

aceleradas modificações sobre a estrutura material do trabalho, a subjetividade e a 

identidade dos trabalhadores. Como ocorrera em outros momentos da história do 

capitalismo, tais mudanças suprimiram formulações e adotaram novas orientações, visando 

à continuação do sistema. 

O desenvolvimento do maquinário técnico-científico, das formas de 

organização e gerenciamento do processo de trabalho, das diversas modalidades de 

flexibilização; bem como a desconcentração do espaço físico produtivo, o deslocamento da 

economia de escala (produção em série de produtos padronizados) para uma economia de 

escopo (fundada na capacidade de adaptação e inovação de produtos e processos), teria 

feito desaparecer todo e qualquer vestígio do antigo processo produtivo. Os pretéritos 

princípios de padronização, especialização, sincronização e centralização do binômio 

taylorista-fordista teriam cedido lugar à produção flexível. Fundada a partir da 
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flexibilização das formas de organização do trabalho e da produção, essa estratégia de 

reestruturação teria se valido da aplicação de equipamentos de base microeletrônica e 

técnicas organizacionais, de inspiração japonesa, sendo responsáveis tanto pela diminuição 

da demanda por força de trabalho como pelo aumento do exército de reserva. 

Ao mesmo tempo, tal reestruturação seria responsável pelo nascimento de um 

novo trabalhador: altamente qualificado, polivalente e autônomo. Detentor de 

conhecimentos teóricos gerais, o trabalhador da época da acumulação flexível 

desenvolveria raciocínios lógico-matemáticos e utilizaria saberes científicos para discutir 

os óbices ao desenvolvimento da “sua” empresa. Isso teria resultado não só no fim do 

indivíduo especializado, taylorizado, condenado a desenvolver uma única atividade ao 

longo do seu percurso laboral, ou seja, redundado em mutações nas demandas de novos 

perfis da força de trabalho, mas no recrudescimento do desemprego, entendido como 

destruição, precarização e eliminação de postos de trabalho, resultando em um desemprego 

estrutural explosivo. 

 

DESEMPREGO, PRECARIZAÇÃO E INFORMALIDADE DO TRABALHO COMO 

FENÔMENOS CONTEMPORÂNEOS DO CAPITALISMO FLEXÍVEL 

 

Os desdobramentos do processo de reestruturação capitalista se fizeram sentir 

tanto na redução quantitativa da força de trabalho estável estruturada por meio de 

empregos formais quanto na alteração da composição e da qualidade do emprego, que 

revelaram o desenvolvimento de uma infinidade de condições heterogêneas de trabalho. 

Para Antunes (2006), quase um terço da força de trabalho humana apta para o trabalho, em 

escala mundial, ou se encontraria exercendo trabalhos parciais, precários, temporários, ou 

já vivenciaria o desemprego estrutural. 

Embora ocorressem em ritmos desiguais entre os países considerados centrais e 

periféricos, a aplicação das inovações técnico-organizacionais manifestou, como problema 

comum, a destruição e eliminação de postos de trabalho, resultando num desemprego 

estrutural sem precedentes, inclusive, nos países mais avançados da Europa, que, 

juntamente com os Estados Unidos e o Japão, formam o centro propulsor e decisivo da 

economia mundial.  
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Observa-se que, mesmo nos países mais desenvolvidos, o novo modelo não só 

contribuiu para a diminuição quantitativa dos empregos qualificados, principalmente, no 

setor industrial, como, ao recriá-los no setor de serviços, não o fez na mesma proporção 

dos trabalhadores deslocados pelas modernas tecnologias e em segmentos de baixos 

requisitos de qualificação e, por isso mesmo, caracterizados pelos baixos salários. 

A criação de empregos em setores de maior densidade tecnológica ou não, que 

devem ter ocorrido, não conseguiram modificar esse cenário, pelo fato de o moderno 

processo de produção de mercadorias, em geral se utilizar cada vez mais de trabalho morto 

do que de trabalho vivo, ou seja, o capital ao se utilizar de novas tecnologias, multiplicação 

dos meios de produção, que aumentam a produtividade, ao mesmo tempo, elimina também, 

da esfera da produção, parcelas significativas do trabalho vivo, dos trabalhadores.  

No entanto, a visão corrente tendeu a atribuir tal mudança apenas aos avanços 

tecnológicos os quais passam a servir de justificativa para explicar o fenômeno do 

desemprego. O deslocamento dessa força de trabalho das fábricas, pelo uso da maquinaria, 

para o mercado de trabalho, resultou no crescimento do número de trabalhadores 

disponíveis para a exploração capitalista. 

O extraordinário incremento das forças produtivas observado, nos últimos 

anos, em velocidade e grau jamais vistos, em razão, sobretudo, de um dos elementos 

determinantes do movimento do capital – a concorrência intercapitalista – possibilitou que 

a produção de mercadorias comportasse um menor quantum de valor (trabalho abstrato), 

oportunizando uma substancial redução do valor das mercadorias em geral, até mesmo o da 

força de trabalho, implicando, contraditoriamente, dois efeitos distintos, porém, 

articulados.  

O primeiro, sem precedentes na história, foi o acréscimo da liberação de força 

de trabalho, formada tanto pelo contingente de trabalhadores que foi desempregado como 

pelos que não serão empregados, fenômeno denominado por alguns teóricos de 

desemprego estrutural; e o segundo foi a acentuada diminuição da taxa de lucro e, 

consequentemente, da taxa de acumulação, tendo em vista o considerável e necessário 

aumento da composição orgânica do capital, isto é, do investimento proporcionalmente 

maior em capital constante do que em capital variável.  

Esse último problema – o aumento da composição orgânica do capital – se 

multiplicou, exponencialmente, à medida que os meios e instrumentos de trabalho, de base 
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microeletrônica, utilizados, na produção, segundo o discurso dominante, tenderiam a 

prescindir, cada vez mais, da força de trabalho, única e exclusiva mercadoria que, na 

condição de valor de uso do capitalista, é capaz de produzir valor, portanto mais-valia e, 

consequentemente, capital. 

A rigor, isso não significa que as novas tecnologias, isto é, o aumento da 

composição técnica do capital, seja determinante para o desemprego estrutural. Na 

verdade, o resultado imediato do desenvolvimento do processo produtivo é o aumento da 

produtividade e não a elevação do desemprego. Para Marx (1985, p.56), o 

desenvolvimento tecnológico não seria o responsável direto pela liberação da força de 

trabalho, haja vista que as 

[...] contradições e os antagonismos inseparáveis da utilização capitalista da 

maquinaria não existem porque decorrem da própria maquinaria, mas de sua 

utilização capitalista! [...] considerada em si, a maquinaria encurta o tempo de 

trabalho, enquanto utilizada como capital aumenta a jornada de trabalho; em si, 

facilita o trabalho, utilizada como capital aumenta a sua intensidade; em si, é 

uma vitória do homem sobre a força da natureza, utilizada como capital submete 

o homem por meio da força da Natureza; em si, aumenta a riqueza do produtor, 

utilizada como capital o pauperiza etc.  

 

Nesse sentido, o desemprego somente é determinado pela tecnologia na medida 

em que a sua utilização não pode acontecer de outra forma que não seja a capitalista. Além 

disso, essa utilização é permeada por processos em que o novo e o velho cumprem uma 

unidade dialética, isto é, a lógica do capital gera formas no interior da sociabilidade 

capitalista, principalmente nas periferias do sistema, em que o moderno processo de 

acumulação flexível convive com a produção tipicamente não capitalista, denominada 

comumente de setor informal. Para Tavares (2004, p.151), o 

[...] desenvolvimento capitalista não significou a destruição das formas de 

organização que não são características desse modo de produção, embora isso 

não justifique a ideia de que modos de produção diferentes e autônomos 

coexistam nesta sociedade. A cisão entre trabalho manual e intelectual, além de 

ser condição de existência do capitalismo, também faz dos capitalistas os 

organizadores do processo de produção. Embora pareça carente de sentido 

conceber uma produção isolada numa economia integrada como a capitalista, 

formas de produzir que se assemelham aos modos pré-capitalistas não estão 

incorporadas ao processo global de produção.  

 

No entanto, atualmente, as alterações ocorridas na relação salarial permitiram o 

surgimento de uma “nova informalidade”. Porém, isso não significa eliminação do 

assalariamento, nem das pretéritas formas de trabalho informal, que são também reduzidas 

à precarização e, muitas vezes, subordinadas aos condicionantes estruturais do capital. Na 
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verdade, o que acontece é uma transformação desse “setor”, objetivando adaptar velhas 

formas de informalidade às exigências do moderno processo de acumulação capitalista. 

A afirmação de que as atividades informais em geral não estão articuladas à 

acumulação capitalista é um grande equívoco, na medida em que o fato de serem informais 

não as elimina da relação capital-trabalho. Estarem ou não subordinadas ao processo de 

acumulação depende dos vínculos existentes entre tais atividades e o capital. Para Tavares 

(2004), somente tomadas isoladamente do processo de acumulação é que tais atividades se 

situam fora do campo dessa relação, entretanto, não se pode afirmar o mesmo quando elas 

se subordinam à produção capitalista, estratégia que vem sendo largamente difundida pelo 

processo de subcontratação. 

É preciso, portanto, diferenciar as atividades informais, isentas de nexo com o 

capital, daquelas que apresentam dependência contratual combinada com subordinação 

organizacional. Existiriam, assim, na informalidade, trabalhadores que não são produtivos 

tampouco improdutivos; enquanto outros, produtivos e improdutivos. Esses últimos, 

inscritos anteriormente no núcleo formal da economia, deslocados pelo processo de 

subcontratação, mesmo não sofrendo mudanças no conteúdo do trabalho, são inseridos, 

equivocadamente, na categoria de trabalhadores com autonomia organizacional, sendo 

inclusive identificados com aqueles trabalhadores sem nenhuma vinculação (direta ou 

indireta) com o capital.  

As modernas atividades informais, surgidas, a partir das transformações no 

processo de acumulação, são aquelas que, ao mesmo tempo em que possuem dependência 

contratual, não têm autonomia organizacional em relação ao capital, e, cada vez mais, 

apresentam uma tendência a se difundir como o modo de ser da moderna relação capital-

trabalho. Aparentemente, apresentam-se como relações meramente comerciais, porém 

desenvolvidas sob o comando direto do capital. 

Em realidades distintas daquelas dos países centrais, como os países 

subdesenvolvidos (periféricos), a informalidade é um fenômeno anterior ao processo de 

reestruturação produtiva, não se constituindo, portanto, como decorrência imediata desse 

processo. Para Tavares (2004), nessa categoria se incluiriam as pequenas unidades 

econômicas, geralmente, de caráter familiar, caracterizadas pela produção em pequena 

escala, destinada à população de baixo poder aquisitivo, pelo baixo nível de organização e 

pela quase inexistente separação entre capital e trabalho.  
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Não representam venda de força de trabalho, mas venda de mercadorias, uma 

vez que possuem seus próprios meios de produção. Nela se incluiriam ainda os indivíduos 

que só possuem a sua força de trabalho para vender. Isso, porém, não significa que os 

indivíduos consigam vendê-la ao capital. O fato de fazerem parte do chamado mercado de 

trabalho não quer dizer que sejam vinculados ao capital. Logo, em relação ao capital, não 

são produtivos tampouco improdutivos; em princípio, não interessam diretamente ao fim 

capitalista. 

Assim, o processo de reestruturação produtiva, como aponta Reinecke (1999), 

dá origem ao surgimento das mais diversas formas (atípicas) de contratação da força de 

trabalho, tais como: trabalho em tempo parcial, trabalho temporário, trabalho domiciliar, 

subcontratação (ou terceirização); ou seja, a flexibilização da produção, derivada desse 

processo, é utilizada como mecanismo de pressão para que os governos mais 

conservadores, de inspiração neoliberal, promovessem mudanças no conteúdo das leis 

trabalhistas, que passaram a contrapor legislação e direitos no sentido da flexibilização do 

ordenamento legal de proteção ao trabalho. 

Nesse sentido, a partir da década de 1980, o taylorismo/fordismo já não seria o 

modelo de produção hegemônico nos países de capitalismo avançado. Entretanto, o 

desenvolvimento e a introdução das novas estratégias de flexibilização industrial não 

resultaram na configuração de um único modelo de organização do trabalho e da produção. 

Segundo Antunes (1995), naquela conjuntura, observou-se o surgimento de novos 

processos produtivos que se mesclaram com o modelo anterior, como é caso das 

experiências da Terceira Itália, do kalmarianismo sueco. Um caso singular foi o modelo 

japonês, o toyotismo, que substituiu completamente o fordismo naquele país. 

Para Harvey (1996), as transformações tecnológicas e organizacionais da 

produção, ao provocarem um confronto com a rigidez do fordismo, buscaram organizar o 

que ele denominou de regime de acumulação flexível.  

O novo desenho daí advindo, ao se apoiar na flexibilidade do processo de 

trabalho e do padrão de uso da força de trabalho (flexibilização interna), das relações de 

trabalho e do mercado de trabalho (flexibilização externa), promoveu uma monumental 

segmentação do mercado de trabalho e, por consequência, permitiu a intensificação das 

condições de exploração dos trabalhadores. 
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Os novos arranjos resultantes do regime flexível visavam à superação do 

tradicional modelo de trabalho: fixo, vinculado a uma empresa e em tempo integral. A 

flexibilização passou, então, a ser sinônimo de desregulamentação dos contratos no que diz 

respeito a tempo, lugar e salários. Esse último aspecto permite um melhor entendimento 

sobre a adoção de novos sistemas de contratação e remuneração da força de trabalho, 

visando não somente à redução dos encargos sociais, mas a sua transformação em custos 

variáveis.  

O trabalho precarizado/informalizado – em domicílio, em tempo parcial, 

temporário e subcontratado/terceirizado –, resultante da flexibilização produtiva e da 

flexibilização dos arranjos institucionais de proteção do trabalhador, em franca expansão 

no mundo capitalista, se tornou, então, a forma contemporânea predominante no mundo do 

trabalho. 

Com relação ao trabalho em domicílio, Reinecke (1999) observa que o seu 

crescimento se explicaria pela integração às cadeias de subcontratação, que teria sua 

origem no setor moderno da economia capitalista. No entanto, embora o autor observe que 

a definição desse conceito encerre uma dada ambiguidade e sendo quase impossível obter 

estimativas precisas sobre o número de trabalhadores que desenvolvem esse tipo de 

atividade, considera que ela deve ser entendida, a partir do que foi convencionado pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), isto é, como a produção de bens ou serviços 

feita por um indivíduo, no seu domicílio ou em lugar de sua escolha, em troca de salário, 

sob a especificação de um empregador ou intermediário. 

O trabalho domiciliar atenderia, contemporaneamente, aos mesmos objetivos 

do capital no século XIX, visto que, ao ser executado geralmente por mulheres, acabaria 

por envolver também os filhos, muitas vezes, impedidos de irem à escola para, 

precocemente, assumirem a responsabilidade de reprodução do núcleo familiar. 

Atualmente, o trabalho em domicílio, ao se mesclar com o trabalho doméstico, como 

ressalta Antunes (2005), teria aumentado a exploração do contingente feminino, chegando 

a atingir em alguns países mais de 50% da força de trabalho.  

A ampliação dessa forma atípica de ocupação teria sua origem a partir da 

desconcentração do processo produtivo e da expansão de pequenas e médias unidades 

produtivas, sendo os trabalhadores inseridos nessa modalidade absorvidos 

preferencialmente no universo do trabalho part-time, precarizado e desregulamentado. 
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Em razão do processo de externalização da produção, o capital pode dispor da 

força de trabalho por meio de mecanismos que o isenta dos custos sociais respectivos e dos 

conflitos que enfrenta, quando há o vínculo formal entre capital/trabalho. 

Estrategicamente, se transfere o risco econômico do capital àqueles que não deveriam 

assumi-lo, por isso é cada vez maior o afastamento dos trabalhadores do produto do seu 

trabalho. Nesse processo de mudança de responsabilidade, o capital se livra do trabalhador, 

mas o trabalhador (empregado, desempregado ou precarizado) em hipótese nenhuma se 

livra das determinações do capital. Para os que estão empregados o trabalho não lhes 

pertence, para os desempregados, além de estarem impedidos de desenvolver seu potencial 

produtivo se acham impedidos do acesso à reprodução da sua força de trabalho. 

Diferentemente do trabalho em domicílio, a tendência de crescimento do 

emprego em tempo parcial – definida como a jornada inferior a 30 ou 35 horas semanais – 

que denotaria relações de trabalho igualmente precárias, apresentaria menor dificuldade de 

mensuração.  

Segundo Mattoso (1996), embora a tendência ao aumento desse tipo de 

atividade seja um fenômeno evidente, ela apresenta significativas diferenças mesmo entre 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Dados 

referentes ao período 1979/1990 mostram que essa modalidade de emprego aumentou em 

quase todos os países pesquisados (Alemanha, EUA, França, Inglaterra e Japão). Os únicos 

países que apresentaram variação pouco significativa foram Suécia, que variou de 23,6% 

para 23,2%, mantendo a maior taxa dentre todos os países da amostra, e a Itália, que 

apresentou o menor índice, embora tenha sido verificado um aumento de 5,3% para 5,7%. 

Destaque-se, também, que o capital foi pródigo em utilizar a subcontratação, 

que, no Brasil, se convencionou chamar de terceirização. Embora não haja consenso no 

plano internacional sobre a sua definição, a adoção dessa estratégia foi utilizada como 

sinônimo de focalização da produção. No plano microeconômico – das empresas 

individualmente – a utilização da subcontratação possibilitou a concorrência Inter 

empresas em condições mais vantajosas num cenário de competição acirrada entre os 

capitais e de grande instabilidade econômica. 

A terceirização nas empresas se realizou, em princípio, nas atividades que 

exigiam pouca ou nenhuma qualificação, como as de limpeza, alimentação, transporte e 

segurança. Todavia, num segundo estágio, também foram subcontratadas as atividades-fim 
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(áreas especializadas), como as de informática, engenharia, treinamento, comunicação e 

marketing etc., que constituem o núcleo dinâmico das empresas. 

Ramalho (2002) observa a existência de processos de subcontratação – em um 

mesmo espaço produtivo – em que as inovações tecnológicas e organizacionais, 

conseguidas, no plano da subcontratante, eram transferidas para as empresas 

subcontratadas que passariam a produzir bens e serviços; e uma outra modalidade 

conhecida como “terceirização por contingência”, caracterizada pela transferência dos 

custos de energia, equipamento e espaço ao trabalhador, sendo que a utilização da força de 

trabalho não seria regulada pela legislação trabalhista. 

Por sua vez, Reinecke (1999) também argumenta quanto à necessidade de se 

distinguir entre vários tipos de terceirização. Para o autor, haveria a subcontratação de 

produção de bens ou serviços, quando a subcontratada realizaria uma tarefa determinada 

utilizando trabalhadores, recursos materiais e financeiros próprios, enquanto a 

subcontratação forneceria somente a força de trabalho e não a produção de bens ou 

serviços. Outra distinção importante seria entre subcontratação interna e externa que 

dependeria da realização do trabalho dentro ou fora do espaço físico da empresa 

subcontratante. 

Na medida em que a terceirização tendeu a absorver parte das flutuações de 

pessoal, ela se transformou em um tipo impreciso de trabalho, uma vez que reuniria tanto 

características da relação assalariada como a imposição do que e quando produzir, como 

outras próprias do trabalho autônomo, como negociação de preços, realização do trabalho 

fora do controle e do espaço da empresa contratante, e a livre distribuição do tempo na 

produção dos bens e serviços. Assim, a terceirização, ao flexibilizar as formas de utilização 

da força de trabalho, por meio da desregulamentação de dispositivos legais contidos nos 

códigos de direito trabalhista, representou uma quebra no padrão tradicional da jornada de 

trabalho, significando, de fato, precarização das relações de trabalho. 

Segundo Harvey (1996), o fenômeno da precarização – diminuição do emprego 

regular, crescente uso do trabalho parcial, temporário e subcontratado –, teria subdividido 

o mercado de trabalho em dois segmentos: o centro e a periferia. Para o autor, o centro 

seria composto por aquele grupo seleto de trabalhadores em tempo integral, com segurança 

no emprego, com chances de ascender na hierarquia da empresa e com direito a programas 

de reciclagem.  
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A periferia seria dividida em dois subgrupos: o primeiro, formado por 

trabalhadores com emprego integral, mas com alta taxa de rotatividade (flexibilidade 

externa); o segundo, pelos empregados em tempo parcial, com contrato determinado, 

temporários, subcontratados, com menos segurança em relação ao emprego do que o 

primeiro subgrupo.  

A rigor, continua Harvey, seria o segmento dos trabalhadores periféricos, 

principalmente aquele pertencente ao segundo subgrupo, que apresentaria uma maior 

tendência à ampliação (em termos absolutos) em detrimento daquele do centro. 

As consequências da segmentação da força de trabalho foram as mais diversas 

nos países centrais e periféricos. No primeiro grupo de países, se observou que os 

resultados da segmentação, provocada pela imbricação entre desemprego tecnológico e 

estrutural, decorrente da transferência de linhas de produção industrial para a periferia, 

foram minimizadas em razão dos níveis mais elevados de qualificação da força de trabalho. 

Porém, a redução do número de trabalhadores assalariados e o crescimento dos 

socialmente não protegidos fizeram emergir, nos países centrais, um fenômeno 

característico dos países subdesenvolvidos, a informalidade.  

Assim, além do recrudescimento do desemprego, do aumento da precarização 

do emprego, que permitiu o crescimento das atividades não regulamentadas em lei, e do 

trabalho por conta própria, que passou a disfarçar relações de dependência com o capital, 

nas economias desenvolvidas viu-se nascer os “bicos” e o subemprego no chamado setor 

informal, consideradas, até recentemente, como características dos países 

subdesenvolvidos. 

No segundo grupo, o dos periféricos, os efeitos foram mais extensos à medida 

que a exclusão dos setores tradicionalmente incorporados no núcleo formal ou daqueles 

que tinham a expectativa de incorporação no mercado de trabalho padrão resultaram quase 

sempre em inserção na economia informal, mais precisamente no rol das “modernas” 

estratégias de sobrevivência. Ou seja, os trabalhadores impossibilitados de encontrar 

mecanismos que lhes possibilitassem uma renda adequada buscaram alternativas de 

sobrevivência por meio da realização de bicos e de ocupação como autônomo, com 

condições e relações de trabalho precárias e sem reconhecimento legal. Tais atividades 

fazem parte da estrutura econômica de países com mercados de trabalhos 

desregulamentados e economias subdesenvolvidas, como o Brasil. 
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Em síntese, contrariamente às teses que advogam o fim do trabalho, observou-

se que a sociedade capitalista contemporânea passou a apresentar uma outra morfologia ou 

polissemia do trabalho, que compreenderia não somente os assalariados urbanos e rurais 

(operários industriais, rurais e de serviços), mas também o exército de trabalhadores 

terceirizados, em tempo parcial (part-time), que exerceriam atividades temporárias, entre 

as muitas modalidades existentes de informalização do trabalho. A nova polissemia do 

trabalho apontou tanto para a redução quantitativa do tradicional proletariado fabril como 

também para a elevação, segundo a lógica do modelo flexível, dos trabalhadores de 

telemarketing e call center, dos motoboys, dos digitadores, dos “colaboradores” de lojas de 

comida rápida (fastfood), dos novos “associados” dos grandes supermercados etc. 

(ANTUNES, 2006) 

 

O DISCURSO DA FUNCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O 

CAPITALISMO FLEXÍVEL 

 

Apesar da maior fragmentação, heterogeneização e complexificação da classe 

trabalhadora, da redução das oportunidades de emprego estável, do aumento das atividades 

em domicílio, em tempo parcial e da liofilização organizacional que permeia a moderna 

empresa capitalista, em que o trabalho vivo é eliminado, e substituído pelo moderno 

maquinário técnico-científico presente no trabalho morto, foi possível observar a 

incidência de um discurso que apontava para a constituição de um novo trabalhador. Esse 

novo trabalhador desempenharia, cada vez mais, atividades complexas, e realizaria, cada 

vez menos, tarefas manuais. 

Logo, as inovações tecnológicas e organizacionais, ao promoverem a 

flexibilização da produção, afetando a divisão e o conteúdo das tarefas, incidiram 

igualmente sobre o perfil de qualificação exigido dos trabalhadores. Em outras palavras, as 

mudanças experimentadas pelo capitalismo além de afetarem a estrutura e o 

funcionamento do mercado de trabalho incidiram também sobre os requisitos de 

qualificação profissional. 

Desse modo, as crescentes exigências de flexibilização de uso da força de 

trabalho e da sua alocação no processo produtivo, passaram a exigir do trabalhador um 
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perfil polivalente e multifuncional, capaz de se adaptar às mudanças ocorridas nos postos 

de trabalho. Nesse contexto, em que pese a existência da monumental precarização do 

emprego acima referida, o nível de exigência por elevados níveis de qualificação pelas 

empresas cresceu até mesmo para o desempenho de funções pouco complexas. 

Assim, atualmente seria possível se verificar que a modernização do processo de 

trabalho, ao determinar o conteúdo das ocupações, tornou a classe trabalhadora, 

[...] mais qualificada em vários setores, como na siderurgia, em que houve uma 

relativa “intelectualização” do trabalho [...]. Criou-se de um lado, em escala 

minoritária, o trabalhador “polivalente e multifuncional” da era informacional, 

capaz de operar máquinas com controle numérico e de, por vezes, exercitar com 

mais intensidade sua dimensão mais “intelectual” (ANTUNES, 2005, p. 31 – 

grifos do autor). 

 

Nesse sentido, Carnoy (1992, p. 27) vai perspectivar na escola o lócus 

estratégico de atendimento as necessidades próprias ao modelamento da força de trabalho, 

à medida que refere que as argumentações mais fortes em favor desse tipo de ensino 

partiriam do setor produtivo da economia, já que em 

[...] economias altamente industrializadas, a [...] educação básica parece estar 

relacionada com a capacidade da sociedade em habilitar organizacional e 

tecnicamente seus cidadãos para acompanhar as rápidas mudanças que estão 

ocorrendo na nova economia baseada na informação. É mais fácil treinar 

trabalhadores com uma educação básica de melhor qualidade e estes, por sua 

vez, aprenderem novas tarefas e desenvolverem novas aptidões. A educação 

básica parece ser crucial para uma maior produtividade e crescimento, seja pelos 

conhecimentos acadêmicos que transmite ou pelo desenvolvimento da 

capacidade de concluir tarefas.  

 

A rigor, as novas formas de organização do trabalho aliadas aos avanços 

tecnológicos – que em alguns casos trazem consigo uma diminuição dos níveis de divisão e 

fragmentação do trabalho, permitiram um maior alcance da base de conhecimento por 

parte dos trabalhadores. Isso significa dizer que a flexibilização funcional da força de 

trabalho colocou como exigência, pelo menos em tese, a posse de uma sólida escolarização 

básica, já que essa escolarização os capacitaria para uma melhor adaptação as novas 

situações exigidas pela flexibilização do trabalho. 

Diferentemente do modelo anterior de exploração que entendia a educação 

como algo secundário no processo de qualificação as mudanças em curso estão a demandar 

um novo estilo de trabalhador: “[...] este [...] necessita, agora, de habilidades gerais de 

comunicação, abstração e integração, as quais não podem ser geradas rapidamente no 
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próprio local de trabalho. São habilidades próprias de serem aprendidas na escola, durante 

a instrução regular” (FREITAS, 1993, p. 91). 

Diante desse fato, no atual estágio alcançado pelo capitalismo, a educação 

básica se apresentaria enquanto bem fundamental à medida que subsidiaria a aquisição de 

aptidões cruciais para o desenvolvimento econômico, isto é, a posse de competências 

básicas – o cálculo, a leitura e a escrita – proporcionariam de modo mais eficiente o 

adestramento dos trabalhadores a essas inovações tecnológicas e organizacionais. 

Esta tendência à requalificação da força de trabalho se apresenta de forma bem 

clara com a revalorização dos conteúdos próprios da educação geral – em detrimento das 

disciplinas instrumentais antes valorizadas pelo modelo taylorista/fordismo – que facilitam 

não só a polivalência, como também os treinamentos que são dados aos trabalhadores pelas 

próprias empresas. 

Logo, a noção que anteriormente predominava sobre a classe trabalhadora e 

que a definia pela sua relação direta com a matéria, ou melhor, por ofícios que diziam 

respeito essencialmente à sua habilidade manual, com a introdução da máquina 

informatizada essa imagem do trabalhador “manual” já não permitiria dá conta do novo 

conteúdo do processo de trabalho exigido contemporaneamente. 

Desse modo, a introdução dessas novas tecnologias demandaria desse novo 

trabalhador  

Funções cerebrais mais abstratas [...]: raciocínio, capacidade lógica, capacidade 

comunicativa [...]. Por isto, a cultura destes operários modernos não pode mais 

reduzir-se à aprendizagem numa oficina de trabalhos manuais ou até mesmo à 

obtenção de um diploma de mecânico (CAP). É assim que se veem jovens de 

nível pré-universitário graduados e inclusive jovens com formação técnica 

superior (BTS) em torno de instalações automatizadas para programar ou intervir 

em caso de falha do material eletrônico (LOJKINE, 1997, p. 29). 

 

Assim, com a flexibilização da produção e, consequentemente, a exigência de 

um novo perfil de qualificação, colocaram-se exigências que até então foram escamoteadas 

pelo capital. Daí o interesse recente pela escola básica, pois essas exigências educacionais 

uma vez presentes na força de trabalho melhorariam a produtividade e, consequentemente, 

a produção econômica capitalista. Nesse sentido, 

[...] a melhor medida individual do impacto da educação básica sobre o 

desenvolvimento econômico, [...] é a maior produtividade dos trabalhadores [...] 

mais escolarizados em relação aos menos instruídos. Os indicadores da 

produtividade ilustram o efeito direto da educação sobre a capacidade de 
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produzir e, portanto, sobre o potencial de aumentar a produtividade econômica 

(CARNOY, 1992, p. 27). 

 

Partindo desse pressuposto, o novo padrão de reprodução e acumulação do 

capital teria exigido dos “homens de negócios” um mínimo de qualidade na educação da 

força de trabalho, à medida que essa preocupação pela educação  

[...] revela[ria] demandas efetivas [...] de um trabalhador com uma nova 

qualificação que, face à reestruturação econômica sob nova base técnica, lhes 

possibilit[aria] efetivar a reconversão tecnológica que os torne competitivos no 

embate da concorrência intercapitalista (FRIGOTTO, 1993, p. 141). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, a nova fenomenologia do capitalismo, decorrente das mudanças 

no mundo do trabalho, deu vazão ao discurso da funcionalidade da educação formal e de 

uma maior escolarização da força de trabalho. Assim, tais mudanças além de afetarem a 

estrutura e o funcionamento das organizações capitalistas incidiriam também sobre os 

requisitos de educação profissional.  

No entanto, em que pese a exigência da substituição da educação dos 

trabalhadores, antes realizada, no chão de fábrica, por uma formação mais sólida, só 

alcançada na escola, durante a instrução regular, fundada tanto na capacidade de atuar 

praticamente (trabalho técnico) quanto no trabalho intelectual, em virtude da emergência 

de um capitalismo flexível, observa-se, nesse contexto, uma aparente contradição. 

Isso ocorreria na medida em que as ocupações do mercado laboral, por não 

apresentarem mudanças significativas no conteúdo dos postos de trabalho, por se 

concentrarem no “setor” informal – em razão do desemprego e da inclusão precária no 

mercado de trabalho, derivadas do processo de reestruturação da produção –, prescindiriam 

de trabalhadores mais escolarizados, ou seja, o conteúdo do trabalho de tais ocupações, não 

estaria necessariamente associado às exigências de maior educação formal/profissional, em 

razão da informalidade e da precariedade desses postos de trabalho. 

Na verdade, o novo discurso que apresentou a educação básica como funcional 

as mudanças técnicas e organizacionais da produção, contribuiu para a adoção de políticas 

públicas direcionadas à preparação dos trabalhadores (como o PLANFOR e o PNQ), Nos 

países da periferia do capitalismo, como o Brasil, ações como o PLANFOR e o PNQ foram 
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implementadas visando abranger as populações de baixa renda e com níveis reduzidos de 

escolaridade, atingidas pelo desemprego, pela precarização e pela informalidade do 

mercado de trabalho. Embora seja fato que a moderna base técnica, que determina o 

conteúdo das ocupações, tenha exigido também a renovação da base de conhecimentos 

que, por sua vez, incidiu sobre o perfil da força de trabalho (ainda que de uma minoria) 

pressionando-a a se adaptar às mudanças ocorridas no mundo produtivo. 

Porém, é preciso observar que essa temática é muito polêmica, na medida que 

o novo perfil de qualificação não constitui elemento suficiente para avaliar se, de fato, teria 

ocorrido o enriquecimento do conteúdo do trabalho. De todo modo, não restam dúvidas de 

que as transformações produtivas alteraram a morfologia do mundo do trabalho, 

ocasionando mudanças no perfil ocupacional, ampliando a polêmica em torno da educação 

dos trabalhadores. 
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DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: desafios à gestão 

democrática da educação 

 

Elisângela Alves da Silva Scaff 

Maria Alice de Miranda Aranda 

Fabiany dos Santos Barcelos 

INTRODUÇÃO 

 

A democracia não é um tema novo, como obviamente a representação e as 

diversas formas de participação. Como fato histórico, a democracia remonta à antiguidade 

e como construção histórica é categoria presente no movimento da sociedade, não 

prescindindo, porém, das relações de produção e paradoxalmente mediada pela luta de 

classe.  

No atual processo ideológico, social e político, explicita-se uma tendência à 

supressão das forças advindas da luta de classes articulada à democracia que se almeja, 

bem como a forma de participação que perpassa os interstícios do princípio da 

representação.  Nesse sentido, acontecimentos recentes ocorridos no país insistem em 

desprezar análises necessárias ao processo histórico e político da sociedade, uma vez que 

temas inerentes à democracia desgarrados da luta de classes parecem: 

[...] solicitar à sociedade que ela os submeta a uma avaliação plebiscitária, em 

termos de ‘sim’ ou ‘não’, de aceitação ou rejeição. Na prática, porém, o modo 

pelo qual esses temas são tratados pelas instituições culturais não favorece a 

estruturação de nenhum plebiscito [...]. É [...] dever intelectual proceder a uma 

avaliação crítica de tais temas, verificando, de um lado, o quanto eles recobrem 

processos sociais reais; e, de outro lado, o quanto eles deformam tais processos 

(SAES, 2003, p. 9-10, grifo nosso). 

  

Tal análise remete a Hobsbawm (2002), que em sua obra “Tempos 

interessantes: uma vida no século XX” oferece subsídios teóricos e históricos para entender 

o presente, no caso, o século XXI. Afirma o autor que este novo século ainda se apresenta 

sob os signos do autoritarismo e da obscuridade. Tal assertiva é referendada por Antunes 

(2008), ao sustentar a existência de um movimento que vem se desenvolvendo 

simetricamente à “mundialização do capital” (CHESNAIS, 2003) pelo qual “[...] entramos 

também na era das lutas sociais, das forças de trabalho, ampliadas pelas forças do não 
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trabalho, expressas pelas massas de desempregados que se esparramam pelo mundo” 

(ANTUNES, 2008, p. 41). Nessa conjuntura, persistem evidências paradoxais que 

demarcam nitidamente a concepção de democracia e participação presentes em momentos 

políticos e sociais em nível mundial e local.  

No Brasil, uma breve digressão histórica aos anos finais da década de 1970 e 

anos iniciais da década de 1980 evidencia a lenta, tensa e difícil transição do regime militar 

para o denominado regime democrático, marcada pela tendência à participação popular 

como forma de consolidação da democracia. 

Nesse momento de conflitos, de lutas travadas pela defesa de projetos 

alternativos de sociedade e de educação, em oposição a então política hegemônica 

representada pelos militares, se evidenciou uma significativa organização da sociedade 

civil, por meio de diferentes movimentos sociais, como de educadores, estudantes, 

intelectuais, cientistas, trabalhadores e, em paralelo, dos sindicatos e dos partidos políticos, 

a fim de defender os princípios da democracia, marcada pela expressiva participação 

popular nos processos decisórios. 

São inegáveis os avanços conquistados por tal mobilização social, cujo marco 

mais expressivo está na Constituição Federal de 1988, no entanto, a busca pela 

participação dos sujeitos continua marcada pela subordinação econômica e pela exclusão 

política e cultural, considerando o modo de produção em curso. Assim, se faz urgente e 

necessário “[...] aprofundar a reflexão, pois a questão envolve maior grau de complexidade 

do que aparenta” (SPÓSITO, 1990, p. 52).  

Frente ao exposto, o presente texto analisa conceitos basilares para a efetivação 

da gestão democrática da educação, buscando evidenciar sua apropriação por forças sociais 

que sustentam projetos antagônicos de educação e de sociedade, bem como as 

consequências para os conselhos escolares, cuja atuação está sujeita a expressivos desafios 

para sua consolidação como instrumentos de garantia de participação e representação 

social nas decisões político-educacionais. 

 

DEMOCRACIA, REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO: elementos fundantes da 

gestão democrática 
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A democracia é entendida por Bobbio (1995, p. 42-43) como prosseguimento 

do liberalismo, não no sentido de seu ideal igualitário, mas pela sua “fórmula política”, 

caracterizada pela soberania popular, “[...] único modo de tornar possível [...] ao maior 

número de cidadãos do direito de participar direta e indiretamente na tomado das decisões 

coletivas [...]” (Bobbio, 1995, p. 43). Nessa direção encontra-se tanto a democracia direta, 

entendida como a participação de todos os cidadãos em todas as decisões a eles 

pertinentes, quanto à democracia representativa, que permite chegar a deliberações que 

dizem respeito à coletividade inteira, motivo pelo qual a tomada de decisão não pode ser 

realizada diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta 

finalidade. Explica ainda o autor que: 

[...] entre a forma extrema de democracia representativa e a forma extrema de 

democracia direta existe um continuum de formas intermediárias, um sistema de 

democracia integral as pode conter todas, cada uma delas em conformidade com 

as diversas situações e as diversas exigências, e isto porque são perfeitamente 

compatíveis entre si posto que apropriadas a diversas situações e a diversas 

exigências (Bobbio, 1995, p. 24). 

 
 

Habermas (1995) define democracia como um processo de “seleção das elites”, 

em que subsistem disputas de interesses entre grupos, com eleições periódicas a fim de se 

buscar certos objetivos, confrontando com outros grupos de diferentes interesses. Ressalta 

o caráter deliberativo da mesma, uma vez que os cidadãos têm direitos de dar sugestões, de 

tomar posição e de aceitar ou rejeitar algo. Na democracia deliberativa o poder não deve 

ser concentrado apenas nos governantes para que estes não tenham o domínio sobre a 

sociedade, como na democracia liberal, em que prevalecem os interesses particulares. 

A sucessão de governos autoritários no Brasil, encerrada no final da década de 

1980, aguçou a luta dos mais diversos segmentos da sociedade civil pela radicalização de 

práticas democráticas para além das eleições periódicas, consideradas como a forma 

hegemônica de consolidação da democracia representativa nas sociedades atuais 

(URBINATI, 2010). 

Tal modelo tem se mostrado limitado diante das “patologias” apontadas por 

Santos e Avritzer (2002), quais sejam: a “patologia da participação”, marcada pelo alto 

índice de abstencionismo, e a “patologia da representação”, caracterizada pelo grau ínfimo 

de identificação entre representante e representado. Dessa forma, ressalta Urbinati (2006) 

que “[...] as eleições ‘engendram’ a representação, mas não ‘engendram’ os representantes. 
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No mínimo, elas produzem um governo responsável e limitado, mas não um governo 

representativo” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 193). 

Diante de tais limitações, a ampliação dos espaços participativos é retomada 

como um debate importante para a concretização de avanços na consolidação da 

democracia no país, e inserida em vários artigos na Constituição Federal de 1988, por meio 

de instrumentos como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, instituídos em âmbito 

municipal, estadual e federal, com garantia de representação do Estado e da sociedade 

civil, o que indica “[...] que as gestões das políticas da Seguridade Social, da educação e da 

criança e do adolescente deveriam ter caráter democrático e descentralizado” (ROCHA, 

2008, p 136).  

A garantia da participação da comunidade nas decisões tomadas em âmbito 

local expressa o “projeto democratizante, participativo” (DAGNINO, 2004, p. 95) que se 

manifestou a partir luta empreendida por setores da sociedade civil contra o regime militar, 

entre os quais se destacam os movimentos sociais. A concretização de tal projeto, no 

entanto, enfrenta as barreiras colocadas por um movimento de caráter mundial, que passa a 

orientar as políticas públicas na maior parte do mundo, baseada no Estado mínimo, que 

propaga o mínimo de interferência possível do Estado nas políticas públicas, 

principalmente no que se refere ao financiamento das políticas sociais, entre as quais se 

encontra a educação. 

Aparentemente, esse embate entre projetos conflitantes de sociedade não fere 

os princípios garantidos na Constituição Federal de 1988, como a democracia e a 

participação da sociedade civil, uma vez que esses conceitos são tomados como 

fundamento, também, do projeto neoliberal, porém com significado alterado, de forma a 

responsabilizar a sociedade pelos problemas sociais, reduzindo assim a atuação do Estado 

na garantia de políticas sociais. Esse quadro, denominado por Dagnino (2004, p. 97) de 

“deslizamento semântico”, esconde discrepâncias e divergências substanciais. 

O deslizamento mais visível, apontado pela autora (IBID, p. 100), está na 

definição de sociedade civil, originalmente vinculada aos movimentos sociais, que passa a 

ser associada às instituições do Terceiro Setor, Organizações Não Governamentais e 

Fundações Empresariais, marcadas pelas ações baseadas na filantropia.  

De forma a intermediar o privado e o público (JESSOP, 2002, p. 150), o 

terceiro setor assume algumas funções técnico-econômicas, políticas e ideológicas 
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anteriormente atribuídas aos estados. Essas funções podem ser desenvolvidas 

integralmente ou compartilhadas com outros atores (para-estatal, não-governamental, 

privado ou comercial), arranjos institucionais ou regimes (JESSOP, 2002, p. 199).  

Estudo desenvolvido pelo IBGE sobre as Fundações Privadas e Associações 

sem Fins Lucrativos (Fasfil) registra um crescimento de 8,8% no número de Fasfil no 

Brasil, entre 2006 a 2010, passando de 267,3 mil em 2006, para 290,7 mil em 2010 (IBGE, 

2010, p. 9). Essas entidades correspondem a três figuras jurídicas no Código Civil 

Brasileiro: associações, fundações e organizações religiosas e assumem denominações 

diversas, como: instituições filantrópicas, organizações comunitárias, organizações não-

governamentais (ONGs), entre outras que cumprem o papel intermediário entre o privado e 

o público, movimento popularmente designado como “onguização” dos movimentos 

sociais (DAGNINO, 2004, p. 100), pelo qual a expressão “sociedade civil” passa a ser 

tratada como sinônimo de “Terceiro Setor”. 

Tomando o conjunto de ONGs internacionais, Ichilov (2012) informa que 

passaram de 3 mil em 1975, para 25 mil em 1997. No Brasil, estudo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2005, retratava um aumento de 

215% no número de ONGs no país (IBGE, 2008). Embora as ONGs sejam 

frequentemente percebidas como parte de uma “sociedade civil global”, elas representam 

mais uma rede de grupos de interesse, do que estruturas representativas formais Ichilov 

(2012, p. 290, tradução própria).  

Entendida dessa forma, a definição de terceiro setor é considerada 

intrinsecamente problemática, posto que o termo é usado para se referir a uma ampla gama 

de organizações e atividades que não necessariamente se vêem como parte de uma única 

entidade. Incluem-se sob essa designação importantes instituições filantrópicas, agências 

internacionais não governamentais, cooperativas com história organizacional que remete 

ao século XIX, bem como empresas sociais que disputam espaços entre o comércio e a 

ação social e pequenos grupos comunitários (ICHILOV, 2012). 

Essa multiplicidade de interesses e representações passa a influenciar 

diretamente nas políticas sociais do Estado, a partir do momento em que as organizações 

do terceiro setor assumem atividades como a promoção ou manutenção de bem-estar 

social, preenchendo assim o vácuo de direitos deixados pelo Estado, ao mesmo tempo em 
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que esvaziam o conceito de políticas sociais como a materialização de direitos (PERONI, 

2013, p. 243-244).  

A introdução de terminologias, discursos e práticas de mercado em educação 

tendem a criar uma “nova epistemologia” (ICHILOV, 2012, p. 291), que transforma 

profundamente todos os aspectos da educação. Trata-se de uma “metaorganização” 

(JESSOP, 2002, p. 241, tradução própria), que “[...] envolve o redesenho reflexivo das 

organizações, a criação de organizações intermediárias, o reordenamento das relações 

inter-organizacionais, bem como a gestão de ecologias organizacionais” (Idem), as quais 

incidem diretamente sobre a ideia de participação e representatividade da sociedade civil 

nos espaços públicos, reconfigurando o próprio conceito de gestão democrática. 

Esse “deslocamento de sentido” (DAGNINO, 2004) traduz o confronto entre 

forças sociais antagônicas no âmbito da sociedade, uma atrelada a grupos econômicos e 

políticos que fazem, indescritivelmente, usa de critérios orientados pela flexibilidade e pela 

adaptabilidade, com repercussão negativa em relação às forças sociais que lutam por 

mudanças no sentido das relações de poder; outra que vislumbra possibilidades de 

mudanças sociais no sentido de democratização das relações de poder. O mercado 

“flexível” acentua a flexibilidade e a competitividade enquanto o mercado “social” 

estabelece limites estreitos para sua capacidade de humanizar o capitalismo (WOOD, 

2006, p. 250).  

Em um movimento de inversão de posições, a ala direita do capital vem 

apregoando suas limitações, buscando estratégias não muito distantes das bandeiras 

defendidas pela esquerda. Nesse cenário, “[...] as convicções da direita se espalham na 

direção da esquerda, [...] há hoje pessoas na extrema esquerda que [...] substituíram o 

socialismo por uma ‘cidadania social’, o aprimoramento dos ‘direitos sociais’ sob o 

capitalismo, como sua maior (mais viável) aspiração emancipatória” (IBID, p. 245).  

Nessa contextura, o conceito de participação é ressignificado de forma que 

passa de uma concepção de sujeitos sociais ativos e agentes políticos à participação 

solidária, trabalho voluntário e responsabilidade social individual e empresarial, calcadas 

numa perspectiva privatista e individualista, que promove a despolitização da participação 

(DAGNINO, 2004, p. 102), na medida em que dispensa o espaço coletivo de construção 

política, reduzindo a uma decisão individual e voluntarista. 
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Ao evocar a responsabilidade social dos indivíduos e das instituições, o Estado, 

ao mesmo tempo em que transfere a execução de políticas públicas para a “sociedade 

civil”, exclui os sujeitos sociais do processo de discussão e formulação dessas políticas, 

minimizando as próprias noções de política e de democracia, uma vez que restringe, para 

além do espaço da arena política, “os seus participantes, processos, agenda e campo de 

ação” (DAGNINO, 2004, p. 108). 

Em sentido oposto, a concepção progressista de gestão democrática tem como 

referência princípios como: “[...] transparência e impessoalidade, autonomia e participação, 

liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência” (CURY, 2002, p. 173), de 

forma que os processos de decisão sejam baseados na participação e na deliberação 

pública. 

A participação constitui-se em princípio fundamental da gestão democrática, 

sendo aqui entendida como: 

[...] uma associação de pensamentos, de sentimentos, de ações conjuntas, enfim, 

um eixo de sustentação da sobrevivência humana. É por meio da participação 

que os homens se organizam em instituições sociais, nas formas governo, 

família, escola, igreja, trabalho, todas articuladas pela interdependência visível 

nos aspectos: crença, burocracia, política e estabelecem relações que dão 

constituição à sociabilidade humana. Essas relações não são estáticas, não são 

homogêneas, não são harmônicas, não são lineares. São constituídas num 

movimento onde a humanidade se produz, se reproduz, tece ideias conjuntas e, 

ao mesmo tempo entra em contradições (ARANDA, 2014, p. 277). 

 

Concebida a partir dos conceitos aqui explicitados, a gestão democrática, 

efetivada por meio da ampla participação popular, possibilita avanços, mas também possui 

limites e lacunas, explicitando conceitos, finalidades e práticas diferenciadas, de acordo 

com o projeto de sociedade a que serve. Como esclarece Dourado (2006), considerando a 

constituição histórica e política da sociedade brasileira, a gestão democrática ainda é um 

“[...] processo de aprendizado e de luta política” (DOURADO, 2006, p. 79). 

Um dos avanços nessa luta política se deu pela garantia, pela Constituição Federal 

de 1988, de espaços propícios para o exercício da participação, conforme analisa Gohn 

(2000, p.177): 

Sabemos que essa Constituição adotou como princípio geral a cidadania e previu 

instrumentos concretos para seu exercício, via a democracia participativa. Leis 

orgânicas específicas passaram a regulamentar o direito constitucional à 

participação por meio de conselhos deliberativos, de composição paritária entre 

representantes do poder executivo e de instituições da sociedade civil.  
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Tais dispositivos sinalizam para a consolidação do Estado Democrático de 

Direito, “[...] aquele que reconhece explicita e concretamente o poder popular, 

considerando como componente dos processos decisórios mais amplos de deliberação 

pública e de democratização do próprio estado” (CURY, 2000, p. 22). Como afirma Rocha 

(2008, p.136):  

A Constituição brasileira estabeleceu sistemas de gestão democrática em vários 

campos de atuação da Administração Pública, tais como: o planejamento 

participativo, mediante a cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal, como preceito a ser observado pelos municípios (Art. 

29, XII); a gestão democrática do ensino público na área da educação (Art. 206, 

VI); a gestão administrativa da Seguridade Social, com a participação 

quadripartite de governos, trabalhadores, empresários e aposentados (art.114, 

VI), e a proteção dos direitos da criança e do adolescente. 

 

No campo da educação, o princípio da gestão democrática é garantido pela 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206 e reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/1996), sendo considerada condição sine qua non 

para a melhoria da qualidade da educação. Tal defesa se justifica pelo entendimento de que 

[...] a gestão democrática na educação é parte do projeto de construção da 

democratização da sociedade brasileira e não simplesmente uma mudança na 

forma de gestão, [...]. A construção do projeto político-pedagógico, a 

participação em conselhos de escola, a eleição para diretores, o exercício da 

autonomia financeira, são processos pedagógicos de aprendizagem da 

democracia, tanto para a comunidade escolar, quanto para a comunidade em 

geral, porque a participação exige um longo processo de construção no qual a 

gestão democrática é um fim, mas também um meio (PERONI; FLORES, 2014, 

p. 182). 

 

A garantia desse princípio na Constituição Federal foi resultado de um 

complexo processo de disputas entre interesses diversos e contrastantes no âmbito da 

sociedade brasileira, motivo pelo qual tal prerrogativa ficou circunscrita apenas às escolas 

públicas, ignorando as reivindicações dos movimentos dos educadores pela extensão desse 

preceito também à educação privada. Já na LDBEN nº 9.394/1996, a gestão democrática 

do ensino público foi delegada aos sistemas estaduais, municipais e distrital, o que 

ocasionou a construção de políticas de gestão de sistemas e de unidades escolares 

extremamente diversas (FERNANDES; SCAFF; OLIVEIRA, 2013), fragilizando, em 

grande medida, a concepção defendida pelos educadores brasileiros, ao incorporar 

preceitos gerenciais à educação pública, como a descentralização atrelada à 

responsabilização. 
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Essa composição serviu como alerta aos movimentos sociais do campo da 

educação em relação à garantia da gestão democrática da educação como princípio do 

novo Plano Nacional de Educação PNE (2014-224). Resultante desse movimento, o 

Documento Final da Conferência Nacional de Educação - CONAE (2010) assegura:  

[...] democratizar a gestão da educação e das instituições educativas (públicas e 

privadas), garantindo a participação de estudantes, profissionais da educação, 

pais/mães e/ou responsáveis e comunidade local na definição e realização das 

políticas educacionais, de modo a estabelecer o pleno funcionamento dos 

conselhos e órgãos colegiados de deliberação coletiva da área educacional, por 

meio da ampliação da participação da sociedade civil; instituir mecanismos 

democráticos – inclusive eleição direta de diretores/as e reitores/as, para todas as 

instituições educativas (públicas e privadas) e para os sistemas de ensino; e, 

ainda, implantar formas colegiadas de gestão da escola, mediante lei específica 

(BRASIL, 2010, p. 44). 

 

A incorporação do texto da CONAE à Lei que institui o Plano Nacional de 

Educação – PNE (2014-2024) é contemplada no Art. 2º, Inciso VI, que sustenta a 

“Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública” (BRASIL, 2014, p. 

43), o que evidencia que a Lei não incorporou os debates consolidados durante a CONAE, 

uma vez que deixou de  contemplar a gestão democrática como princípio para a educação 

pública e privada, além de associar o preceito democrático de gestão a critérios 

meritocráticos, como expressa o texto da Meta 19: 

 [...] assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto” (BRASIL, 

2014, p. 83, grifo nosso).  

 

Dessa forma, a associação da gestão democrática aos princípios gerenciais se 

aprofunda ainda mais, vinculando à já estabelecida responsabilização dos entes federados 

locais uma exigência de desempenho marcada pela competitividade (NEWMAN; 

CLARKE, 2012), ao qual é condicionado o repasse de recursos do governo federal aos 

municípios, como estabelece a estratégia 19.1 do referido plano: 

19.1. priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da 

educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que 

regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação 

nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e 

diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a 

participação da comunidade escolar (BRASIL, 2014, p. 83). 
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Ao estabelecer esses critérios como condição para a transferência de recursos 

aos entes federativos locais, o governo federal, para além de lançar mão de uma medida 

indutiva, impõe a inclusão de critérios meritocráticos à escolha de dirigentes escolares, os 

quais, ainda que associados à participação da comunidade escolar acabam por esvaziar o 

sentido de gestão democrática construído pelos educadores brasileiros na direção de 

fortalecimento de uma sociedade efetivamente participativa. 

 

CONSELHOS ESCOLARES: desafios da participação pela representação 

 

Para além da escolha dos dirigentes escolares, outros instrumentos são 

garantidos pela legislação em vigor para a efetivação da gestão democrática da educação, 

os quais constam do Artigo 14 da LDBEN: 

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios:  

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

Os conselhos escolares, podem se constituir em importantes instrumentos para 

a efetivação da gestão democrática da educação, uma vez que, como ressalta Gohn (2000, 

p.178): 

Com os conselhos, gera-se uma nova institucionalidade pública, pois, criam uma 

nova esfera social pública ou pública não-estatal. Trata-se de um novo padrão de 

relações entre Estado e sociedade porque viabilizam a participação de segmentos 

sociais na formulação de políticas sociais, e possibilitam à população o acesso 

aos espaços onde se tomam as decisões políticas.  

 

Por outro lado, a autora, tomando como referência os conselhos municipais no 

Brasil, explicita os limites de sua atuação ao considerar que: 

[...] vários pareceres oficiais têm assinalado e reafirmado o caráter apenas 

consultivo dos conselhos, restringindo suas ações ao campo da opinião, da 

consulta e do aconselhamento, sem poder de decisão ou deliberação. A lei 

vinculou-os ao Poder Executivo do Município, como órgãos auxiliares da gestão 

pública. É preciso, portanto, que se reafirme em todas as instâncias, seu caráter 

essencialmente deliberativo, já que a opinião apenas não basta. Nos municípios 

sem tradição organizativa-associativa, os conselhos têm sido apenas uma 

realidade jurídico-formal, e muitas vezes um instrumento a mais nas mãos dos 

prefeitos e das elites, falando em nome da comunidade, como seus representantes 
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oficiais, e não atendendo minimamente aos objetivos de controle e fiscalização 

dos negócios públicos (GOHN, 2000, p.179). 

 

Pode-se identificar, a partir dessas práticas, mais um “deslizamento de sentido” 

(DAGNINO, 2004, p. 97) em relação às conquistas obtidas a partir das lutas dos 

movimentos sociais, em comparação aos elementos constitutivos dos conselhos populares, 

que demarcam uma posição de esquerda. Segundo a autora “[...] os conselhos são uma 

invenção tão antiga como a própria democracia participativa” e, na modernidade: 

[...] irrompem em épocas de crises políticas e institucionais, conflitando com as 

organizações de caráter mais tradicional. Os conselhos operários e os populares, 

em geral, rejeitavam a lógica do capitalismo, buscavam outras formas de poder 

descentralizadas, com autonomia e autodeterminação (GOHN, 2000, p.176). 

  

Complementa a autora que, nas últimas décadas, o Brasil tem efetivado muitas 

experiências colegiadas “conselheiristas”, que ocupam espaços sociais, buscando também 

formas de poder descentralizado e autonomia, a exemplo dos conselhos comunitários 

criados para atuarem junto à administração municipal ao final dos anos 1970; os conselhos 

populares também do final dos anos 1970 e parte dos anos de 1980; e os conselhos gestores 

institucionalizados.  

Bobbio (2002), alerta para o fato de que as práticas democráticas populares têm 

funcionado apenas como meios de pressão e não chegam a novas formas de sociabilidade e 

de poder, sendo que muitas das alternativas democráticas que objetivam um caminho que 

direcione para a transformação da sociedade, mesmo quando chegam a se realizar sob a 

forma da Nessa mesma direção, Souza (2009, p.134) aponta a mitificação criada ao passo 

que a participação é normatizada, de forma que  

Colocar as pessoas presentes em momentos em que se evidencia a ação pública 

passa a ser a expressão mais acabada, juntamente com o voto, da democracia, 

mesmo que isso ocorra em um procedimento estritamente formal e, de fato, 

pouco participativo. 

 

Diante de tais constatações, é possível afirmar que os conselhos escolares 

democracia de base ou de massa, são absorvidas pelas organizações partidárias de cunho 

clientelístico ou burocrático, que manipulam decisões e ideias à sua revelia.  

Constituem-se em espaços de exercício de participação da comunidade nas 

decisões administrativas e pedagógicas tomadas no âmbito das unidades escolares? Quais 

os desafios para a efetivação desse dispositivo como elemento voltado à consolidação dos 

processos democráticos na escola? 
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Os Conselhos de Educação, de modo mais específico, os Conselhos Escolares, 

são qualificados como um dos instrumentos da gestão democrática da educação. Segundo 

Cury (2000, p.47): 

Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do verbo 

consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a uma 

deliberação de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom-senso. 

Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: 

ouvir e ser ouvido. Obviamente a recíproca audição se compõe com o ver e ser 

visto e, assim sendo, quando um Conselho participa dos destinos de uma 

sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consulere já contém um princípio 

de publicidade. 

 

Considerado como importante espaço de participação dos sujeitos sociais, o 

Conselho é concebido como um instrumento que possibilita o exercício da democracia, 

que, “na descrição de Platão é primeiramente, e acima de tudo, um sistema no qual todos 

os cidadãos discordam quanto ao controle do governo” (URBINATI, 2006, p 213) e, 

portanto, um espaço de conflito, cuja subsistência requer um consenso básico, um 

entendimento comum acerca da direção política a ser tomada.  

Cury (2000) analisa que os Conselhos Escolares são órgãos colegiados com 

atribuições variadas em aspectos normativos, consultivos, fiscalizadores e deliberativos. 

São eles, portanto, componentes legais que buscam interpretar e resolver a aplicação da 

legislação em diferentes espaços da sociedade, segundo as suas competências.  

Na área da educação, o princípio da democracia participativa tem orientado, nos 

anos 90, a criação de uma série de estruturas participativas, onde se destacam 

diferentes tipos de conselhos (nacionais, estaduais e municipais). A lei preconiza 

três conselhos de gestão no nível do poder municipal, todos com caráter 

consultivo e ligados ao poder executivo, a saber: o Conselho Municipal de 

Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social – CACS, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

Fundef. Temos, ainda, os Conselhos de Escola, de Classe e de Série, no interior 

das unidades escolares, mas são de outra natureza (GOHN, 2000, p.194).   

 

Foi a partir da Constituição Federal de 1988, no geral e, em temos educacionais 

mais adiante, com a LDBEN nº 9.394/1996, que os Conselhos ocuparam espaços 

relacionados ao exercício da gestão administrativa, pedagógica e também financeira da 

educação. Data desse ano, também, a legislação que vincula o repasse de recursos do 

governo federal às áreas sociais à criação de conselhos municipais (GOHN, 2000).  

A exigência legal da criação de conselhos, vinculada ao repasse de recursos aos 

municípios potencializa sua criação, porém não garante que a prática desses conselhos seja 
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democrática, uma vez que a efetivação desse preceito só ocorre mediante a ação individual 

e coletiva dos sujeitos que os compõem, os quais se “[...] não pautarem suas ações pelo 

diálogo e pela alteridade, pouco restará de democrático nessas ações coletivas” (SOUZA, 

2009, p. 125). 

Nessa direção, necessário se faz atentar para as concepções que fundamentam 

os debates sobre os Conselhos no âmbito da democracia: 

O debate sobre os conselhos como instrumento de exercício da democracia 

esteve presente entre setores liberais e da esquerda (em seus diferentes matizes). 

A diferença é que eles são pensados como instrumentos ou mecanismos de 

colaboração, pelos liberais; e como vias ou possibilidades de mudanças sociais 

no sentido de democratização das relações de poder, pela esquerda (GOHN, 

2000, p. 176). 

 

Depreende-se dessas considerações a necessidade de reaver lutas políticas em 

articulação com os necessários fundamentos teóricos que explicam o movimento histórico-

social, pois de fato, o fazer com argumentos demarca a essência presente nos projetos 

conflitantes. Outro ponto que fortalece a ação política coletiva passa pelo domínio de 

questões legais. 

Nessa vertente, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) precisa ser tomada em 

consonância com os preceitos resultantes da luta dos sujeitos comprometidos com o 

objetivo de construir uma sociedade mais justa, o que pode avivar possibilidades de 

avanços, sobretudo no campo da educação.  

 

 

APONTAMENTOS FINAIS  

 

Na medida em que avançam as reformas educacionais no Brasil, vai se 

fortalecendo a dispersão do poder do Estado em relação à educação pública. Embora a 

participação dos movimentos sociais tenha sido marcante nos processos de elaboração das 

Leis e normas para o setor, os preceitos gerenciais têm se consolidado nos processos de 

negociação, avanços e recuos junto ao poder legislativo frente às pressões dos grupos 

empresariais e agências internacionais. 

No que se refere à temática abordada neste texto, verifica-se que o princípio da 

gestão democrática da educação, defendido pelos educadores brasileiros, tem se 

configurado a partir de uma face gerencial, na medida em que sua efetivação é vinculada a 
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critérios de mérito e de desempenho, estabelecidos tanto para a escolha dos dirigentes 

quanto para o alcance das metas educacionais. 

Nesse contexto, a efetivação da gestão democrática da educação se depara com 

desafios substanciais à sua concretização. Considerando os conselhos escolares como 

instrumentos de gestão, com a precípua função de participação por meio da representação, 

alguns desafios se sobressaem, como a superação de práticas autoritárias, clientelistas, 

corporativistas e burocráticas; a garantia da representatividade de diversos segmentos intra 

e extraescolares na sua composição, a necessária compreensão, por parte dos 

representantes, da estrutura social, política e financeira que envolve o campo educacional e 

escolar, bem como a busca pela cidadania ativa, de modo a construir decisões coletivas, 

comprometidas politicamente com um projeto de educação e de sociedade mais justa, 

igualitária e democrática. 
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A IDENTIDADE DOCENTE: alteridade no ensino superior 

 

Adriano Pereira Ribeiro 

Karla Cristina Silva Sousa 

 

INTRODUÇÃO 

Com o advento do mundo moderno inúmeras proposições e reflexões sobre o 

ser humano foram postas em questões. A existência com suas mais amplas constituições, 

com o filosofo Frederick Nietzsche, século XIX, essas questões vieram para o centro da 

realidade humana e existente, o mundo como um lugar no qual o homem tem que ser a 

máxima expressão de sua essência e originalidade. 

O mundo mudou e valores se tornaram obsoletos e ultrapassados, passou-se a 

ter uma filosofia do EU, este impõe-se às outras existências, sejam humanas ou não. Um 

exemplo disso foram as duas grandes guerras do século XX, a imposição em massa de 

pensamentos totalitários, e o esmagamento humano.  

Os acontecimentos históricos influenciaram profundamente o pensamento 

humano, fazendo com que precisasse se pensar mais profundamente as relações 

interpessoais. O eu e o outro entram em questão, o relacional humano torna-se peça chave 

para uma boa convivência em sociedade, a vivência da humanidade do homem tornou-se 

um fato indispensável para o bom andamento social.  

A significação existencial, a vivência com autenticidade e com consciência 

fazem do homem atual, um homem diferenciado e com amplas possibilidades de 

desenvolvimento. E dentre muitas outras possibilidades de se desenvolver ele, o homem, 

desenvolve a ética. O motor pelo qual serão tomadas decisões e que iram nortear sua 

vivência em sociedade. Nessa perspectiva faz-se a pergunta, os professores do período 

contemporâneo ressignificam a sua vivência docente e fazem uso da ética em sala de aula? 

O objetivo deste trabalho é refletir a respeito do tema, em questão, a vivência 

da ética e ressignificação docente dos professores com enfoque na vida e prática docente, 

tudo isso tendo como pano de fundo a filosofia do lituano Emmanuel Levinas, que em suas 

reflexões sempre tentou valorizar ao máximo a existência do outro diante do eu. O outro 
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como parte fundante fonte de significação da existência do eu. O eu só tem sentido quando 

se tem a percepção do outro. 

 Visando a esclarecer a e alcançar tal objetivo, enveredou-se por uma pesquisa 

bibliográfica e documental, que consiste na análise de material já elaborado, como 

periódicos, livros, e artigos científicos sobre o tema (GIL, 2008), confrontando ideias de 

autores que discutem em seus textos a ética na prática docente.  

O movimento de saída em direção a alteridade significativa requer uma 

identificação com o ambiente em que se está inserido. Identidade, a forma única e original 

de cada um, identidade é a essência de cada um, a natureza, o espírito e a consciência e sua 

ligação com o inconsciente. A mesma deve se fazer presente no trabalho e na atuação do 

docente. 

O reconhecimento do ambiente educacional como seu espaço é de fundamental 

importância, para o exercício da docência é imprescindível para um bom trabalho. Outro 

ponto importante são as relações que se desenvolvem nesses ambientes, nesse ponto ele 

dão ao educador a possibilidade de uma vivência ética na sua vida profissional, não uma 

ética pela ética mas uma ética da alteridade que leva o homem a sair de suas 

compreensões. 

Nessa perspectiva este trabalho está dividido em três partes, a saber; A 

identidade docente: a sala de aula um lugar de atuação profissional; A relação eu outro no 

ambiente educativo: docente e discente; A alteridade significativa no exercício da 

docência.   

A IDENTIDADE DOCENTE: a sala de aula um lugar de atuação profissional 

Iniciando esta reflexão, contribuição ao legado dos educadores, será necessário 

falar de identidade. A identidade é algo que identifica o ser humano pelo que realmente 

este é, a mesma constitui o que cada ser é em seu íntimo, porém embora seja tão particular 

pode ser discutida e trazida para o âmbito acadêmico. 

O processo de consolidação da modelo concreto de identidade se faz durante a 

formação na universidade. A disposição prévia do indivíduo efetiva-se no curso 

universitário, na área em que se deseja ser profissional, a formação efetiva a realização, 

formativa do profissional, independente da área de formação os profissionais. É preciso 
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que cada profissional domine sua área de conhecimento e suas fundamentações. Porém, o 

profissional quando entra no ensino universitário não tem qualquer base de conteúdo para 

o exercício da docência.  

Todo profissional tem seu início com a sua formação acadêmica, com o 

docente não é diferente, a vida do educador começa com a sua formação acadêmica, de 

uma identificação prévia com o meio docente. O educador se prepara para o ingresso 

efetivo no âmbito educativo, na universidade tem-se a concretização de uma realidade 

previamente sonhada e almejada pelo jovem profissional da educação, sua formação lhe dá 

base para desenvolver um trabalho de qualidade.  

Uma das situações com que muitos se deparam no mundo acadêmico, é o fato 

de boa parte do corpo docente das faculdades e institutos superiores, são pessoas que não 

têm uma formação docente. São profissionais sem a mínima qualificação para estarem em 

sala de aula, muito embora em suas profissões sejam excelentes profissionais. O 

profissional que não tem o preparo para trabalhar com a transmissão do saber na maioria 

das vezes dificulta e bloqueia o aprendizado dos educandos. Pois não estão preparados para 

a atuação em sala de aula. 

O profissional que não é oriundo da graduação, supõe-se que terá maior 

dificuldade no exercício da profissão docente, pois o mesmo não pré-dispõe de um aparato 

teórico e prático no ambiente educativo, o que facilita a sua presença em sala de aula. As 

experiências anteriores com outros ambientes educativos fora da academia facilita o 

desempenho dos docentes em sua atuação no ensino superior. O conhecimento puramente 

técnico sem metodologia ou didática, na maioria das vezes causa transtornos graves nos 

alunos, além traumas. O trabalho docente é perpassa o ambiente educacional, 

O professor vai além da sala de aula em que atua: as mudanças na sociedade e o 

universo sociopolítico, econômico e cultural exigem dele o conhecimento e a 

compreensão do mundo em que vive, para entender o contexto da escola, seus 

alunos, as relações advindas do ser professor e de atuar ali e não em outra 

instituição (BENACHIO, 2011, p.13). 

O trabalho docente é em sala de aula, porém as suas competências serão 

sentidas fora da mesma. O discente que hoje senta-se em uma carteira na faculdade será o 

profissional que atuará na sociedade amanham, a forma como se conduz e se forma no 

ambiente acadêmico diz qual será o país e a sociedade que se quer.  
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É impossível se pensar o docente ou o educando desprendido de sua realidade, 

pois o ser humano é um ser psicossocial, o mesmo tem a capacidade de uma formação 

interna continuada, que na maioria das vezes acontece por influência do ambiente externo. 

Conhecer o social e cultural é de fundamental importância para a atuação do professor em 

sala de aula. A estrutura magna da sociedade é fator indispensável, na formação do aluno, 

na educação superior o tem uma consciência formada, porém, ele na maioria das vezes não 

dispõe de um senso crítico-reflexivo cabendo ao docente auxiliá-lo nesse processo,  

O que possibilita ao docente um provável caminho de exercício de sua profissão, 

norteado pela ética, é a reflexão. O papel da reflexão é crucial como instrumento 

promotor do auto-desenvolvimento, pois é a reflexão que permite aos professores 

o desenvolvimento consciente e informado de revelações sobre sua prática, 

atingindo uma maior competência profissional e ética. Essa reflexão constante 

sobre a prática docente assume uma real importância quando verificamos que o 

papel do professor universitário, hoje em dia, não é apenas informar ou 

transmitir o saber, mas também formar e educar. Os professores funcionam como 

um ponto de referência para os alunos, assumindo, assim, um papel realmente de 

educadores. A dinâmica de mudança, que se torna premente e urgente, terá de ser 

pautada na reflexão e no diálogo, no qual os alunos, na sua grande maioria, não 

apenas alguns, serão induzidos e, em certa medida, forçados a aprender a pensar, 

a desenvolver elevadas capacidades de criticar suas ações, o que lhes possibilita 

fazer frente aos problemas que a vida lhes irá certamente colocar, dos modos 

mais variados e imprevistos. (ROCHA; CORREIA, 2006, p. 6). 

 

O docente parte de sua realidade para causar uma reflexão crítica no aluno, 

quando deveria partir da realidade do aluno, por isso a necessidade de uma formação 

prévia a respeito dessa realidade, o aluno quando entra na sala de aula ele leva consigo 

todo um conjunto de complexos e informações previamente adquiridos e que influenciam 

em seu comportamento, em suas atitudes. 

A sala de aula é um campo desafiador para o professor, que a cada momento 

tem que dar um novo sentido em sua vida de educador. O profissional deve ter em mente o 

motivo de se estar em sala de aula, qual a significação da profissão docente, antes de tudo 

o estar em sala de aula deve ter uma significação existencial.  

O ser professor ou estar sendo professor, requer dois tipos de movimentos de 

fundamental importância para a significação existencial do docente: o movimento de 

conhecimento interno, que possibilita ao educador tomar consciência seu lugar no tempo e 

no espaço, e o movimento externo que o impele de ir ao encontro do educando, do Outro. 

Esses dois movimentos são impelidos por um desejo, e é no desejo quê, 
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[...] o eu (moi) põe-se em movimento para o Outro, de maneira a comprometer a 

soberana identificação do eu (moi) consigo mesmo, cuja necessidade não é mais 

que nostálgica e que a consciência da necessidade antecipa. O movimento para o 

Outro, em vez de me completar ou contentar, implica-me numa conjuntura que, 

por um lado não me concerne e devia deixar-me indiferente [...] (LEVINAS, 

2012, p.49). 

O desejo é o motor que move a vida relacional do homem, e no âmbito 

acadêmico e educativo não é diferente, a relação que o eu constrói com o outro questiona 

os princípios existenciais do eu, este entra em conflito consigo mesmo. O movimento de 

saída que fala o teórico, em direção ou outro, causa questionamentos no eu.  

A relação entre professor e aluno também é permeada por essa saída do eu ao 

encontro do outro, esse outro, o educando questiona o ser do professor, o porquê de se 

estar em uma sala de aula? Tal resposta é individual a cada profissional da educação, e 

deve ser significativa para sua prática educativa.  

O movimento de saída significa a conscientização do eu, é no confronto com a 

realidade cotidiana com o outro que se tem a consciência e a significação para o ser com o 

outro. Esse ser com é a convivência e a experiência social que se tem do outro como um 

ser autônomo e diferente do eu. A confirmação da existência do outro confirma a 

existência do eu, o EU é por que o outro também É.  

O professor existe porque o aluno existe, um existe em função do outro, o este 

é parte fundante da existência do eu. A existência do professor é significativa na existência 

do aluno, e nesse processo a ética é fundamental logo; 

Quando se fala em ética na educação, precisamos considerar que as implicações 

educacionais desse fazer se dão a partir do apelo à humanidade advindo de 

outrem e a possibilidade de uma resposta incondicionalmente responsável. Uma 

pedagogia da ética começa pelo respeito ao outro, à humanidade que se mostra a 

partir de outrem. (LODI, 2010, p. 78). 

O trabalho humanizado e com a presença atuante do outro, este que atua se faz 

presente e se faz presente, pois é na presença dele que o trabalho do eu tem sua 

importância. O respeito é fundamental para que o desenrolar desse processo dê-se da 

melhor forma possível, partindo do respeito o homem chega ao outro que se desvela, sem 

agressividade e sem o ferir. O ambiente docente é algumas ocasiões conflituoso, vezes por 

parte dos professores e às vezes por parte dos alunos. Quando o profissional docente 

demonstra o respeito pelo outro a seus alunos, o mesmo está naquele momento ensinando a 

seus pupilos o respeito a humanidade, respeitar o outro como ele é, é respeitar a 

humanidade significativa e biológica de cada um. 
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O docente que foge a essa realidade não tem sentido em seu trabalho ou em sua 

vida profissional. Aqui o trabalho docente entra em uma outra dimensão reflexiva, a 

direção. A vida em sala de aula dar-se em direção ao discente, professor e aluno, e em 

direção aluno e professor, sendo assim a relação professor aluno se torna um pouco mais 

complexa. 

A relação eu outro deve ser pensada e refletida na vida cotidiana e no agir em 

sala de aula, ou no ambiente educativo como um todo.  

 

A RELAÇÃO EU OUTRO NO AMBIENTE EDUCATIVO: uma relação de 

questionamentos  

 

A relação com os integrantes desse meio acadêmico, com os alunos mais 

especificamente, embora não pareça é uma relação de confronto, muito diferente dos que 

estar-se acostumado a ver, este seja um em direção filosoficamente falando é uma parelha 

de totalidades, o eu e o outro. O eu é a todo instante interpelado e instigado pelo outro, 

esse despontar do outro no horizonte da minha existência é questionador, e tem sua 

percepção inicial no olhar. A percepção existencial do outro provoca angústia e ao mesmo 

tempo proporciona no eu uma autorreflexão, tudo isso tem seu início com um único e 

simples olhar direcionado ao eu. Assim, 

Quando o eu adentra com o seu olhar, ou com sua maneira de ver, ocorre uma 

invasão no ser do outro, de modo que todo o ser se torna exposto e perde-se a 

privacidade ao ponto de correr o risco de tornar-se escravo, pois neste contato 

‘torno-me irremediavelmente no que sou no momento do ataque’. (MOUNIER, 

1963, p.145). Perante as verificações, pronunciadas por Mounier, acerca das 

principais teses de Sartre sobre a existência do outro, percebe-se que a presença 

deste detém o segredo daquilo que eu sou e, com isso, pode-se inferir que a 

salvação do outro passa a ser a condenação do sujeito, pois este com o seu ponto 

de vista, no campo do eu, suspende todo o seu mundo, questiona-o, rouba-o. O 

universo do sujeito fica como que vazio, em seu interior; desta forma o outro se 

torna a condenação do eu. ‘O inferno são os outros’ (SARTRE apud MOUNIER, 

1963, p. 145), o sujeito é desprovido de sua liberdade, uma vez que é apreendido 

pelo outro, perde a possibilidade de se fazer ou de se projetar. (LORENZ, 2008, 

p. 310).  

A relação eu outro é uma relação questionadora, o outro questiona o eu, ele a 

partir de sua realidade olha a realidade do eu a ponto de incidir sobre o eu com 

questionamentos que, são, e podem ser desconfortáveis. O outro ataca o eu como se 
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rasgasse suas vestes uma a uma, o outro vê o eu e o julga baseado na pequena parte que 

conhece. E questionando profundamente suas práticas, este outro faz com que o eu reflita e 

tome consciência de si e de seus atos, ele é o espelho deste, a reação do outro reflete a ação 

do eu. Essa pessoa rasga a alma do eu, sacode os alicerces de sua existência. O eu pensa 

que com a presença do outro sua existência se torna um inferno. 

O outro é o inferno do eu, na medida em que questiona este, e tira do conforto 

em o eu se acostuma e fica estanque. Com o passar dos anos acredita-se que o homem 

tende a acomodar-se em suas áreas de conforto, seja na sua vida pessoal ou profissional. O 

inferno que o outro causa nele é uma chamada a sua reflexão existencial, o outro incide 

veementemente no conhecimento existencial que o eu tem de si mesmo. 

 No mundo docente não é diferente, por ser uma relação de conflitos e de 

confrontos causa transtornos no exercício de sua profissão, pois o professor quando se 

depara com um aluno questionador quando ele não tem um aparato teórico conciso, o 

aluno o deixa em uma situação de desconforto, e muitas vezes o professor termina 

“dificultando” a vida daquele aluno em sala de aula. O fato aqui citado é o que muitas 

vezes acontece quando o aluno não “cai nas graças do professor”, o professor deixa de 

manter o seu foco e o seu e acaba pensando que o aluno é responsável pelo seu mau 

desempenho em sala de aula.  

Cabe ao professor um autoconhecimento de suas possibilidades e fragilidades, 

partindo desse conhecimento ele tem a base para o aperfeiçoamento do seu trabalho como 

docente. Partindo de seu processo de autoconhecimento há um melhoramento das suas 

relações. 

No momento em que o outro surge diante do eu, ele o percebe e impõe um 

julgamento subjetivo, em que predominam as concepções imediatistas que ele tem do 

outro. O confronto com o outro, é um confronto feroz que machuca. Ele rasga o eu sem 

piedade, questiona e instiga o eu, é justamente nesse confronto que o outro põe no eu uma 

possibilidade de mudança.  

Contudo, a mudança requer o um processo de conhecimento e reflexões 

subjetivos a cada indivíduo, o ser que não tem conhecimento próprio não adquire a 

capacidade de uma mudança. Todo processo de mudança requer o conhecimento da 

identidade subjetiva e a autoanálise que leve a mover-se para que possa chegar a um 

aperfeiçoamento.  
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Se o eu tem pleno conhecimento de suas possibilidades, ele pode a partir desse 

conhecimento prévio perceber suas possibilidades e limitações, que deve resultar em um 

processo de mudança. A mudança subjetiva tem reflexos no ambiente externo do homem. 

O mesmo quando muda, não muda sozinho, modifica o meio em que está mesmo que sem 

perceber, a mudança faz parte da vida dos que não são eternos. Tem-se a possibilidade de 

mudar tanto para melhor quanto para pior, depende muito do agente dessa mudança que é o 

eu. 

A mudança é um processo gradativo e que deve partir de uma disposição 

prévia para a mesma. A mudança requer uma crise naquilo que está proposto no hoje, a 

constituição daquilo que existe hoje no eu, deve ser questionada é o desconforto que 

causam os questionamentos que promovem no eu uma mudança significativa existencial. 

A atuação do docente em sala de aula deve ter essa significação existencial, é 

através dela que o mesmo tem a possibilidade de uma autorreflexão, esta, por sua vez, 

permite o movimento de mudança e consequentemente isso reflete nas relações 

interpessoais (professor-aluno). É na postura auto-reflexiva que o educador significa a sua 

atuação em sala de aula, é no seu autoconhecimento que ele irá trabalhar formas para uma 

atuação ética e produtiva, tanto para a sua vida pessoal, quanto para sua vida profissional, 

em sala de aula. 

A sala de aula é um ambiente democrático, onde todos têm sua possibilidade e 

o direito de expressarem-se, além disso, é um ambiente de convivência, não só a sala de 

aula mas o ambiente acadêmico em si é um ambiente de exposição e debate de ideias. 

Conviver com diferenças é uma exigência que se tem atualmente, tal conivência tem a 

exigência do respeito, e da ética. O professor sem seu aparato de conhecimento das 

constituições subjetivas e existenciais, não lida muito bem com esse ambiente, pois 

primeiramente é um ambiente em que ele está sujeito a ser questionado e isso incomoda. 

Com isso, a filosofia moderna encontra na subjetividade seu porto seguro. Isso 

porque a subjetividade, enquanto um princípio filosófico que funda o ‘Eu’ como 

centralidade e justificação de uma vontade racional, serve como pressuposto 

sobre o qual se ergue toda a estrutura arquitetônica dos ideais da modernidade. 

Em outros termos, podemos dizer que a subjetividade moderna, fundamentada 

racionalmente na soberania do Eu, apresenta como télosde sua realização a 

construção de um sujeito livre e autônomo. Isso demarca, no contexto da 

modernidade, o surgimento da ideia de sujeito enquanto unidade de sentido e de 

representação, capaz de integrar em si uma multiplicidade de significações do 

mundo. Portanto, na modernidade, o princípio da subjetividade assume a 
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centralidade nas discussões filosóficas, uma vez que é concebido como 

fundamento do conhecimento e da própria filosofia (MIRANDA, 2014, p. 466). 

É na construção do eu que a existência humana deve estar pautada, o que 

importa é o eu, pois o mesmo é agente ativo de mudança tanto no ambiente como pessoal. 

A reflexão metafísica do homem começa em sua relação com o outro homem, é na relação 

de convivência que se reflete e se discute o eu. Isso, a modernidade tem feito muito bem, 

tal reflexão se tornou mais incisiva com o advento, do surgimento da corrente dita 

existencialista. Passou-se a olhar o homem com sua totalidade, o homem real e imperfeito 

foi posto em destaque, a vida tem um início de retorno a sua realidade e sai do ideal de 

perfeição platônico, não se trabalha pensando no que deveria ser mais com que se tem. 

Partindo da realidade para se resolver problemas. 

Partindo de um conhecimento autônomo o homem renova-se e reconstrói-se a 

cada dia, ele busca seu melhoramento e seu aprimoramento tanto subjetivo quanto 

profissional, isso faz a diferença no trabalho docente; 

A formação permanente do professor e a sua competência constituem-se hoje em 

exigências éticas fundamentais. A formação permanente possui diferentes níveis: 

o espontâneo, enquanto produto das vivências pessoais; o sistemático, 

desenvolvido no âmbito acadêmico e o permanente, propriamente dito, o qual 

tem como base a própria prática pedagógica do docente, bem como as ações 

institucionais nas quais está envolvido, o estudo, a pesquisa, a preparação das 

aulas, as orientações de alunos, etc. O desenvolvimento profissional pessoal 

precisa dar-se mediante a formação permanente uma vez que esta é requisito para 

a qualidade na ação docente e é fundamental para realizar os fins internos à sua 

profissão. Além do mais, se constitui tanto num dever como num direito do 

docente (CENCI, [2009], p. 9). 

A formação do professor dá embasamento teórico para sua atuação em sala de 

aula, ela ter como resultado uma melhor atuação do docente e uma autoconfiança no 

exercício de sua profissão. O acúmulo de experiências, associados ao conteúdo é de 

fundamental importância para a prática do educador, a técnica e o conteúdo juntos fazem 

da atuação pedagógica uma arte, a arte do formar, tanto para a vida profissional, como para 

a vida pessoal e social. 

A sala de aula, o ambiente educativo e formativo, pois não se educa sem 

formar, é um lugar onde as relações são tecidas e formadas. A relação ética no campo 

educativo ultrapassa a sala de aula e tem um impacto direto no meio social, pois lá são 

formados os profissionais que atuam no meio social e cultural. 

A vida profissional do docente, requer sempre uma autoavaliação permanente, 

e o ambiente de sala de aula é propício para tal, pois o mesmo instiga o educador. É na sala 
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de aula onde o profissional vai dizer se realmente está capacitado para o exercício da 

função. É no exercício da docência onde o verdadeiro educador se manifesta, o humano 

junto com o profissional, é no conhecimento dessas significâncias que nasce a ética e a 

capacidade de entender e acolher o outro. 

Este outro que está sempre em consonância com o eu que tem sua significância 

a partir do mesmo, chama a atenção para o sentido de ser docente. O exercício da docência 

requer também o exercício de uma alteridade significativa e que esteja voltada por 

completo para a existência do outro. Assim é preciso pensar em uma alteridade que 

signifique e dê sentido a ação de ser docente.  

 

A ALTERIDADE SIGNIFICATIVA NO EXERCÍCIO DOCENTE 

 

Conforme mencionado anteriormente, o homem é ser que constitui a 

significância de sua existência através das relações. O mundo hodierno, tem suas 

exigências e uma delas é a vivência ética, viver a ética em toda a sua amplitude não é para 

todo ser humano.  O fazer ético requer prática, é na prática virtuosa onde o homem se torna 

virtuoso e é na prática da ética que o homem se torna ético.  

Seguindo com tudo que já foi dito no presente trabalho, as relações, o trabalho 

e a postura, a significação, e vivência da prática docente, chegamos a uma outra instância 

que se pensa ser de fundamental importância na vivência ética na prática docente, a 

alteridade. Vamos iniciar esta última parte do texto discutindo o que significa tal coisa, um 

substantivo abstrato que quando posto na realidade tem o poder de mudar e de transformar 

as bases dos seres humanos.  

Lévinas (2012) não criou e não é único a discutir filosoficamente o conceito de 

Alteridade. O termo significa: Ser outro, pôr-se ou constituir-se como outro, pôr-se no 

lugar do outro, sentir como se o outro sentisse a mesma coisa. É nessa dimensão de 

constituir-se para Outro, de ser para o Outro, através de seu Rosto, sua manifestação 

primeira, de onde partir a construção de sensibilidade da Responsabilidade com o Outro, e 

para este Outro. Assim, ao pensar diferente da ontologia Ocidental, o filósofo, busca 

formular um conceito fundamentado, de forma concisa sua filosofia primeira, a ética, em 
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sua nova ética, a ética da alteridade. A prática da alteridade é algo imprescindível ao 

trabalho docente, pois se está no exercício da profissão trabalhando com pessoas. 

Ecoa estranho, ouvir que alteridade tem em um de seus sentidos é ser outro, aí 

fica a pergunta, como ser outro e sendo eu mesmo? Coisa complicada de se entender, 

porém, o sentido de “ser outro” é o eu ser ele quem é na rua realidade, o ser outro é não 

estar totalmente ligado, porém sua significância do ser-com, ser com é o mesmo que sentir 

com outro estar tão próximo que a dor do outro é a dor do eu.  

Tal comportamento não é adotado por professores, principalmente no ensino 

superior onde a empáfia da técnica é abrangente, o aluno é entendido na maioria das vezes 

como uma máquina que deverá absorver o conhecimento entrando em uma perspectiva 

totalmente tradicional do fazer pedagógico. 

A alteridade vai a fundo nessas questões, ela leva o homem ao entendimento do 

outro, praticar a alteridade é sair de si e ir ao encontro outro em sua forma mais simples e 

originária de se apresentar ao eu, esse outro é o que é e não pode ser mudado pelo eu. A 

compreensão desse fato torna a relação mais leve e confiante para ambas as partes. 

No ambiente educativo, o exercício da alteridade deveria ser constante, o 

professor que pratica a alteridade, sabe antes de tecer críticas a, A ou B, lembra-se de fazer 

uma análise sócio cultural do outro, seja ele um colega de profissão ou um aluno. Vivesse 

uma crise, a crise no humanismo; 

Sua fonte na experiência da ineficácia humana, posta em acusação pela própria 

abundância dos nossos meios de agir e pela extensão de nossas ambições. No 

mundo, em que as coisas estão no seu lugar, em que os olhos, as mãos e os pés 

sabem encontrá-las, em que a ciência prolonga a topografia da ciência e da 

práxis, mesmo ao transfigurar seu espaço; no lugares onde se localizam cidades e 

campos que os homens habitam, ordenando-se segundo diversos conjuntos entre 

os entes; em toda esta realidade ‘correta’, o contrassenso dos vastos 

empreendimentos frustrados- em que política e técnica resultam da negação dos 

projetos, que os norteiam- mostra a consciência do homem, joguete de suas 

obras. Os mortos que ficaram sem sepultura nas guerras e nos campos de 

extermínio afinação a ideia de uma morte sem amanhã, e tornam tragicômica a 

preocupação para consigo mesmo e ilusória tanto a pretensão do animal 

rationale a um lugar privilegiado no cosmos, como a capacidade de dominar e 

integrar a totalidade do ser numa consciência de si (LEVINAS, 2012, p 71). 

O mundo pós-moderno, ou moderno, tornou-se o mundo do imediato, 

dificilmente se analisa e se reflete o que está por trás de certos comportamentos e atitudes. 

O trabalho docente deve ter em mente, sempre, que seus alunos são seres complexos e que 

muitos deles ou todos eles, têm traumas profundos e que precisam ser compreendidos. 
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Antes de impor algo ele deve estar atento se o aluno está apto a tais exigências que lhes são 

impostas.  

O professor autoritário, que usa de seu poder para reprimir está sendo um 

totalitário e opressor. Os totalitários esquecem de que o mundo é feito de diferenças e se 

tornam impositores, como se ele pensasse que o outro tem que fazer o que ele bem 

entender. Ele perde a consciência de si, e não vê o outro como igual. Aos olhos do 

totalitário o outro não tem valor, a não ser que aquele seja dominado. O totalitário submete 

o outro a si, às suas vontades, sendo este oprimido e desrespeitado. O que muitas vezes 

acontece em sala de aula é que o professor toma para si uma posição, de poder, e faz de 

seus alunos pessoas que tem sua dignidade massacrada e violada. 

Pensar a alteridade na docência é pensar o processo humano-educativo como 

um todo, refletir uma educação humanizada e para os homens e mulheres para um pleno 

desenvolvimento. A consciência de si leva o homem a ter consciência do outro, a 

consciência humana de si o faz entender a humanidade do outro.  

Pensar o outro é pensar no eu, no que ele realmente é, nas pretensões que ele 

almeja para si e para seu crescimento humano e ao mesmo tempo no crescimento do outro, 

não existe o eu sem a existência do outro. O reconhecimento significativo-existencial do eu 

tem seu início com a percepção do outro, pois é neste outro que o eu tem consciência de 

sua existência. 

A fundação da consciência individual do eu deve impelir no eu, uma saída 

rumo ao outro que se apresenta diante do eu;  

O movimento para o outro, em vez de me completar ou contentar, implica-me 

numa conjuntura que, por um lado me concerne e não deve deixar-me 

indiferente: [...] a relação com o outro me questiona, esvazia-me, descobrindo-

me possibilidades sempre novas. Não me sabia tão rico, mas não tenho o direito 

de aguardar coisa alguma (LEVINAS, 2012, p. 49). 

Sair de si, ir ao encontro do outro é um processo de redescoberta de si, o outro 

tem a possibilidade, mediante a disposição do eu, de fazê-lo ressignificar sua existência. 

 Saindo e conhecendo o outro o mesmo se conhece e ver-se capaz de novas possibilidades 

e ações. A riqueza que é o eu tem não é conhecida nem por ele mesmo, o processo de 

autoconhecimento faz com que ele se valorize e o leva a valorizar o outro.  

O trabalho do profissional docente estará sempre ligado ao seu 

autoconhecimento. Sua capacidade de valorizar o outro só pode ocorrer mediante sua 
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própria valorização como pessoa. O trabalho com o outro deve ser feito pondo sempre em 

cheque que o outro também é falho e que em determinado momento pode errar, que ele é 

ele não importando as ações do eu, ele vai manter sempre suas diferenças.  

 

APONTAMENTOS FINAIS 

Refletir sobre a identidade do profissional docente, bem como suas atitudes 

humanas. É de fundamental importância para que o professor reveja e analise suas práticas 

no ambiente educacional. A vida deste deve ser guiada primeiramente pela significação do 

papel humano na vida dos outros, sentir a humanidade faz uma grande diferença quando se 

lida com humanos. O processo de formação da identidade é constante. A identificação com 

o que se irar fazer precede o ato de fazê-lo.  

Levar em consideração o ambiente em que se está é de fundamental 

importância para um trabalho produtivo e satisfatório, a instituição, o espaço 

socioeconômico e cultural. O ambiente de trabalho do docente tem por finalidade formar e 

dar uma resposta ao que ocorre na sociedade. E por fim a vivência ética, mais precisamente 

a alteridade, que tem como alicerces a identidade do profissional e a significação que se 

tem cada um acerca do que se escolhe para suas vidas. 

Trabalho deve ter uma identificação prévia, desde sua formação a sua atuação 

profissional. A atuação docente requer destreza e assiduidade consegue e com os alunos 

sempre levando em conta o grau humano das relações. A ressignificação da atuação do 

docente deve ser diária o entendimento de que não se estar em sala de aula por estar, mas 

porque tem um papel importante na sociedade deveria ser um traço marcante da atuação do 

Professional.  

A vivência ética em sala de aula, no lidar com o outro, melhora os resultados 

da atuação docente, bem como as relações com seus alunos e com a instituição. 

Consequentemente se formará um ambiente mais respeitoso e mais harmônico em sala de 

aula. 

Partindo do que foi explanado neste trabalho se compreende que, a alteridade 

em sala de aula não depende exclusivamente do professor, é um processo dual entre 

docente e discente, permitindo que os dois encontrem uma maneira de por-se no lugar do 
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outro, porém é algo que deve ser primado pelo docente. A ressignificação é um processo 

subjetivo e constante íntimo a cada profissional.   
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O PIBID NA FORMAÇAO DOCENTE DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO  

 

Karla Cristina Silva Sousa 

Liana Lindoso Moraes 

 

INTRODUÇÃO 

 

A democratização do ensino e a formação dos professores no Brasil nos cursos 

de licenciatura, ainda são vistos como desafios para as políticas educacionais, apesar das 

propostas de reformas curriculares iniciadas anos 90.  

Conforme Freitas (2002) a década de 90 “Década da Educação”, representou o 

aprofundamento das políticas neoliberais, em resposta aos problemas colocados pela crise 

do desenvolvimento do capitalismo desencadeada nos anos de 1970. Seguindo as 

tendências internacionais, o governo brasileiro elaborou uma série de reformas 

educacionais a fim de introduzir mudanças no serviço oferecido pelo setor público, tais 

como: o aumento da taxa de escolaridade, o incentivo ao acesso à educação, a redução dos 

índices de analfabetismo e a formação de professores em nível superior a baixos custos, 

visando atender às demandas crescentes de uma sociedade globalizada. É nesse contexto 

das reformas educacionais iniciadas no Brasil a partir de 1996, que é criada e aprovada a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 em 20 de dezembro 

de 1996.  

A LDBEN apontou para mudanças significativas tanto à manutenção, quanto 

no desenvolvimento do ensino em seus diferentes níveis, permitindo o surgimento de 

outras políticas públicas voltada para a educação e formação de professores, como a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

instituída pelo Decreto Presidencial nº. 755, de 29 de janeiro de 2009. Tendo como 

finalidade organizar a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para a 

educação básica, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios. 
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Esse documento proporcionou a criação de vários programas educacionais, 

cabendo a Coordenação de Capacitação de Pessoal do Nível Superior (CAPES) à 

responsabilidade de incentivar e coordenar os programas de iniciação à docência em cursos 

de licenciatura, entre eles o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência 

(PIBID).  

Para melhor compreensão do Programa e seus objetivos, optamos no primeiro 

momento, analisar o PIBID por meio da teorização de Ball (2006), discutida por Mainardes 

(2006) através da abordagem do Ciclo de Políticas por ser uma metodologia para análise de 

políticas que visa entender como elas são formuladas e como são implementadas em seus 

diferentes contextos, além de oferecer uma base conceitual para a análise da trajetória de 

políticas, das influências no processo de formulação, as interpretações e complexidades do 

processo de implementação, os resultados e impactos das políticas   

No segundo momento, faremos uma análise sobre os impactos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na formação docente dos egressos 

das licenciaturas plenas do CCSO no período de 2010 -2016, partindo dos relatos obtidos 

pelos coordenadores, que identificaremos como (C1 e C2), um professor  supervisor (PS1)  

e 3 bolsistas egressos (BE1, BE2, BE3), do curso de Pedagogia envolvidos no programa, 

avaliando sua importância na construção de uma identidade enquanto professor, a reflexão 

sobre questões essenciais para o desenvolvimento do trabalho docente, a articulação 

integrada entre teoria e prática para valorização da pesquisa em educação e os seus 

desafios.  

 

O PAPEL DO PIBID COMO POLÍTICA EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Idealizada por meio da Portaria nº 72, de 9 de abril de 2010, o programa surge 

como uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores da 

Educação Básica. O PIBID foi instituído através de uma ação conjunta do Ministério da 

Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo 
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Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os principais objetivos do PIBID 

são: 

I. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  

II. Contribuir para a valorização do magistério;  

II. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica;  

IV. Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem;  

V. Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério;  

VI. Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura 

(BRASIL, 2010, p. 4). 
 

O diferencial desse programa é a concessão de bolsas aos acadêmicos dos 

cursos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, aos supervisores 

que são os professores das escolas públicas que atuam em parceria com essa universidade e 

auxiliam na orientação dos alunos bolsistas e para os coordenadores de área do 

conhecimento que são docentes das IES responsáveis pelos subprojetos nas diversas 

licenciaturas. Os projetos são desenvolvidos pelas Instituições de Educação Superior (IES) 

em parceria com escolas de Educação básica da rede pública de ensino. 

Para atuar no PIBID os bolsistas deverão planejar ações didáticas e serem 

acompanhados pelos coordenadores de área das IES e dos supervisores das escolas, de 

maneira que venham integrar as ações e compartilhar boas práticas, contribuindo para que 

as instituições formadoras e as escolas públicas aperfeiçoem seus processos e tecnologias 

de ensino e aprendizagem. A escolha dos bolsistas do PIBID ocorre por meio de seleções 

promovidas pelas IES. 

As IES interessadas em participar do programa devem apresentar à Capes seus 

projetos de iniciação à docência conforme os editais de seleção publicados, esses projetos 

devem ser compatíveis com os propósitos definidos pela Capes para o programa, sendo 

que, conforme documentos que tratam do mesmo, as atividades do PIBID deverão ser 

cumpridas tanto em escolas com Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

abaixo da média da Região/Estado, quanto naquelas que tenham experiências bem 
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sucedidas de trabalho pedagógico e de ensino aprendizagem, de modo que permita aos 

bolsistas a compreensão e atuação em diferentes realidades. 

 Podem se candidatar IES públicas e privadas com e sem fins lucrativos que 

oferecem cursos de licenciatura. Após a aprovação do Programa, a instituição recebe cotas 

de bolsas e recursos para o desenvolvimento das atividades dos projetos inscritos, só então 

a universidade começa a pôr em prática o seu projeto estruturado para o funcionamento do 

PIBID. 

Como supracitado PIBID foi instituído no contexto da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, por meio do Decreto nº. 

6.755, e sua criação visa concretização dos objetivos proposto pelas reformas educacionais 

decorrentes de uma nova forma de capitalismo, que entende que a solução para os 

problemas educacionais se dá através da accountability, que podemos definir como um 

exemplo de prestação de contas para a sociedade, e tem como característica a 

responsabilização e exploração através dos resultados das avaliações pela a mídia e os 

ranqueamentos gerados por ela. 

Incentivando a competitividade entre os sistemas de ensino e o cultivo da 

performance, somado a importância e a propagação do novo gerencialismo que oferece um 

modelo de organização “direcionado as pessoas”, em que é postulado que o sucesso 

competitivo é alcançado pela restrição dos sistemas de controle, pela motivação das 

pessoas a produzir “qualidade” e pelo esforço em busca da “excelência” delas mesmas, 

colaborando para a criação de uma nova ética cada vez mais individualizada e competitiva. 

Esse “novo” gerencialismo dá ênfase constante para com a “qualidade” (BALL, 2006). 

 É nesse contexto que podemos avaliar o Art. 2º do PIBID, que trata da 

formação inicial de professores, sendo que os mesmos deverão estar a serviço da “melhoria 

da qualidade da educação básica”.  

Art. 1º O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, doravante 

denominado Pibid, tem como base legal a Lei nº 9.394/1996, a Lei nº 

12.796/2013 e o Decreto nº 7.219/2010. 

Art. 2º O Pibid é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por finalidade fomentar a 

iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação 

básica pública brasileira. 

 Art. 3º Os projetos apoiados no âmbito do Pibid são propostos por instituições 

de ensino superior (IES) e desenvolvidos por grupos de licenciandos sob 

supervisão de professores de educação básica e orientação de professores das 

IES. 
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 Parágrafo único. O apoio do programa consiste na concessão de bolsas aos 

integrantes do projeto e no repasse de recursos financeiros para custear suas 

atividades (BRASIL, 2016, p.3, grifo nosso). 

 

Analisando o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, a 

partir da concepção de concessão de bolsas pelo governo federal, podemos evidenciar 

claramente a ideia dos novos mercados sociais que são definidos por uma mistura de 

incentivo e recompensa que permitem estimular respostas auto interessada (BALL, 2016), 

podendo gerar uma cultura de performatividade competitiva. Conforme BALL (2002) essa 

perfomatividade competitiva envolve o uso de uma combinação de devolução, metas e 

incentivos para se efetuar o replanejamento institucional.      

Assim, podemos perceber que há interesse por parte do poder público em 

investir nas políticas públicas voltadas para a profissionalização docente, visando, a 

valorização dos profissionais que atuam na educação, principalmente na educação básica, 

pois o mesmo acredita que a formação docente por meio de uma boa educação superior, 

pode suprir as dificuldades de aprendizagem dos alunos e consequentemente melhorarem o 

seu desempenho, e com isso elevar os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOS EGRESSOS DAS 

LICENCIATURAS PLENAS DO CCSO 

 

Conforme abordamos anteriormente, um dos objetivos do PIBID é possibilitar 

aos acadêmicos a experiência de convívio com as instituições de ensino da rede pública, já 

o início dos cursos de licenciatura, fator que influencia de forma positiva a formação dos 

acadêmicos, bem como para a construção de sua identidade enquanto professore na 

reflexão de sua prática docente.  

 De acordo com Freitas (2012, p. 100) “A aproximação do aluno com a 

realidade educacional deve ser por meio do trabalho pedagógico que se realiza na escola 

pública. É por essa razão que, desde o início do curso, os alunos são desafiados”. 

Ressaltamos que os licenciados buscam o conhecimento prático pedagógico em 

seus diversos contextos, e quando os mesmos vivenciam seus problemas, suas realidades e 
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suas ações, dentro do cotidiano escolar, eles obtêm um novo olhar acerca da docência e 

seus desafios, o que acaba gerando uma reflexão sobre sua prática. 

 Conforme destacam Almeida e Pimenta (2014, p.29): 

[...] Acreditamos que para uma real aproximação com o futuro campo 

profissional é necessário que os estudantes levantem dados, observem a prática 

de profissionais mais experientes, reflitam, analisem, contribuem, busquem 

articular as teorias estudadas com as situações práticas, procurem articular os 

vários elementos que estão percebendo na realidade observadas de modo que 

avancem no seu desenvolvimento pessoal e na constituição dos seus estilos de 

atuação. 

 

Segundo Mello (2000, p.104)  

O profissional reflexivo é aquele que sabe que maneira suas competências são 

constituídas, tendo a capacidade de compreender a própria ação e explicar por 

que tomou determinada decisão, mobilizando para isso os conhecimentos de sua 

especialidade.  

 

Tudo isso colabora para a formação de uma identidade enquanto professor, o 

que nos leva a pensar, sobre as relações, experiências e os conhecimentos adquiridos por 

esses egressos durante sua formação docente. PIBID/UFMA do CCSo, de fato contribuiu 

para a formação inicial e para a reflexão da prática docente, isso nós podemos identificar 

através dos relatos dos bolsistas egressos (BE1, BE2) 

A participação no programa PIBID foi um marco no meu percurso na 

universidade e na minha formação como profissional, através do PIBID pude 

vivenciar várias situações. Essas experiências me permitiram ter a certeza de que 

a profissão docente é essencial para a sociedade e não me arrependo de 

permanecer nela (BE1). 

 

Me sinto muito feliz em fazer parte de uma classe de profissionais que 

contribuem para a educação e formação de pessoas. Quando participei do PIBID 

pude vivenciar várias situações que colaboraram para a reflexão da minha prática 

docente e hoje vejo o meu ofício com um outro olhar, espero me aperfeiçoar 

cada vez mais (BE2).  

 

Tardif (2014, p.230) reforça essa ideia em relação a prática docente: 

Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos 

produzidos por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos 

sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua 

prática a partir que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimento e um 

saber-fazer proveniente de sua própria atividade e a partir dos quais ele se 

estrutura e a orienta. 

 

Podemos verificar como o PIBID favorece também para a melhoria da 

educação básica, pois, no momento que o programa chega às escolas, ele acaba 

colaborando para a realização de um grande movimento de formação continuada uma vez 
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que, a participação dos professores, dos supervisores e alunos nos planejamentos, nos 

desenvolvimento das atividades, nas avaliações do programa, proporciona uma reflexão 

sobre exercício da profissão docente e suas práticas, tendo como consequência a busca de 

novos conhecimentos e metodologias que proporciona a melhoria em relação à qualidade 

nas escolas de rede pública. 

 Isso só é possível porque todos os subprojetos articulam suas ações, a partir de 

questões levantadas sobre os problemas vivenciados nas realidades das escolas, por 

intermédio dos diferentes contextos em que estão inseridas.  

 Ao questionarmos junto ao o núcleo gestor do PIBID/UFMA do CCSo, no 

qual era composto por: 2 (dois) coordenadores (C1 e C2), 1 (um) professor supervisor 

(PS1), se o PIBID contribui para a melhoria na educação básica, todos foram unânimes em 

dizer que sim.   

O programa promove elevação da qualidade da educação básica à medida que 

promove ampliação de experiências e saberes das professoras das escolas; 

oferece metodologias alternativas para melhoria do processo ensino-

aprendizagem; implementa projetos de intervenção que visam mitigar/ superar os 

problemas mais candentes das escolas (C1). 

 

Pontuamos outros aspectos que o PIBID se destaca, como: o aprofundamento 

da relação ente a teoria e prática e o avanço da pesquisa voltada para a educação. Freitas 

(2012, p.94) ao discutir sobre as inter-relações entre a teoria e a prática afirma:  

A separação entre a teoria e a prática e o afastamento da universidade da 

realidade educacional da escola pública e dos problemas colocados pela pratica 

de sala refletem-se, entretanto, de maneira diferenciada no trabalho pedagógico. 

O afastamento da realidade da escola pública, caracterizando, portanto, a 

ausência do trabalho pedagógico como eixo articulador da relação teoria-pratica 

nos cursos de formação, produz uma desqualificação do aluno, em termos de 

conhecimento, para responder aos problemas educacionais colocados pela prática 

social que se desenvolve no interior da escola. 

 

   A articulação entre a teoria e a prática, oportuniza ao estudante a aproximação 

com a realidade e com o cotidiano escolar, e ao mesmo tempo contribui para o 

desenvolvimento da pesquisas voltada para a formação do professor, pois,  no momento 

que o programa chega às intuições de ensino púbico, vão surgindo a necessidade da 

pesquisa e suas intervenções, conforme os problemas vivenciados na realidade das escolas 

e na busca dessas informações, alguns instrumentos são produzidos e planejados nos 

diferentes subprojetos, com objetivo de atingir uma relevância prática dos resultados, 

sendo assim, os professores em meio a sua prática educacional e base teórica, se tornam  
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não  apenas consumidores da pesquisa realizada por outros,  mas transformam suas 

próprias salas de aula em objetos de estudo.  

Para Imbernón (2011, p.67)   

É preciso, pois, derrubar o predomínio do ensino simbólico e promover um 

ensino mais direto, introduzindo na formação inicial uma metodologia que seja 
presidida pela pesquisa-ação como importante processo de aprendizagem da 

reflexão educativa, e que vincule constantemente a teoria e a prática.   

 

De acordo, levantamento feito com os egressos, do PIBID/UFMA do CCSo 

44% afirmam que o programa contribuiu para essa articulação Teoria/prática, o que traz 

equilíbrio na formação docente, conforme os relatos dos BE2 e BE3  

O programa permitiu que eu tivesse uma visão mais ampla sobre o papel do 

professor e da educação, isso foi possível quando alinhamos a teoria vista na 

academia e a prática docente no convívio escolar (BE2). 

 

O meu pensamento ao ingressar no curso de Pedagogia era que a profissão 

docente se limitava apenas as paredes da sala de aula. Com o passar dos 

períodos, a participação em eventos, congressos, ter acesso algumas 

pesquisas e leituras sobre a formação docente, bem como a atuação no 

PIBID, contribuíram de maneira significativa para traçar novos conceitos 

sobre a profissão docente e as possibilidades de contribuir para um trabalho 

dinâmico e atrativo (BE3, grifo nosso). 

   

Quando questionamos PS1 e C1 sobre essa contribuição do PIBID, obtivemos 

a seguinte resposta: 

O programa oferece uma grande oportunidade para a análise crítica-reflexiva da 

relação teoria e prática, como uma relação dependente, para o exercício 

profissional, para uma prática docente consciente e fundamentada e que a 

atuação docente futura é sempre momentos de construção e ressignificação 

(PS1). 

 

O programa ajuda a analisar a opção de licenciandos pela carreira do magistério; 

amplia e aprofunda os referenciais teórico-práticos adquiridos na formação 

acadêmica; possibilita o conhecimento da realidade educacional pública; 

promove o aprendizado do trabalho em equipe (C2). 

 

O PIBID tem papel significativo na formação inicial desse licenciando, porque 

esse programa permite ao indivíduo em formação fazer a articulação entre a teoria 

proporcionada pela universidade e a prática pedagógica, prosseguindo na sua formação e 

na construção do senso crítico, fazendo uso das novas abordagens e métodos de ensino, 

tendo como consequência a melhoria do processo ensino-aprendizagem na Educação 

Básica, que é um dos objetivos do PIBID  
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O Programa também influenciou na permanência dos seus participantes na 

docência, pois, a grande maioria dos entrevistados, afirmaram que muitas vivências e 

experiências que obtiveram no início e durante os projetos do PIBID favoreceram e muito 

para a sua formação e permanência na carreira docente: “A educação possibilita a 

transformação de pessoas. Se eu puder através da minha prática mudar a realidade de pelo 

menos um aluno, então todos esses anos de estudos na universidade serviram para alguma 

coisa” (BE3). 

De acordo com levantamento feito com os egressos, 87,5% disseram que após 

a conclusão do curso seguiram na profissão docente, sendo que 68,75% atuam na educação 

básica em escolas públicas e 31,25% na educação básica em escolas da rede privada, sendo 

que uma parcela significativa dos participantes revelaram gostar da sua profissão, e 

79,17% asseveram que atuado na docência, os mesmos podem contribuir para uma 

educação de qualidade.  

Me identifico com a profissão e mesmo diante das dificuldades enfrentadas não 

apenas como bolsista do PIBID, mas também como estagiária do curso de 

Pedagogia e professora regente, acredito que as dificuldades podem ser 

superadas e que é necessário reivindicar melhorias para a esta categoria, e que 

temos um compromisso social que é levar o conhecimento como instrumento de 

libertação e emancipação política e social para todos, em especial para as classes 

menos favorecidas (BE1) 

 

Quando refletimos sobre PIBID como uma política pública educacional para a 

formação de professore, não podemos nos esquecer dos seus desafios e embates, por essa 

razão, questionamos junto ao núcleo gestor o que poderia ser melhorado no programa, 

onde obtivemos as seguintes respostas: 

Aumento no valor das bolsas, considerando que para desenvolver as atividades 

ultimamente não tem vindo recursos suficientes para tal (C2). 

 

Maior apoio das escolas parceiras; melhor atuação das professoras supervisoras; 

recebimento de recursos financeiros (C1, grifo nosso). 

 

Segundo o relato da ex-supervisora do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, ultimamente os recursos não têm sido suficientes para o 

desenvolvimento de algumas atividades. 

A necessidades de instrumentalizar os bolsistas com recurso materiais, não falo 

de conhecimento teórico, pois este foi fundamentado nos grupos de estudo, mas, 

materiais como recursos didáticos, para desenvolver ações concretas e práticas 

nesse campo lúdico e imaginário das crianças (PS1). 
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O que podemos observar é que tanto os coordenadores de área, quanto a 

supervisora do PIBID são unânimes em nos alertar para a insuficiência do recebimento de 

recursos financeiros. 

Conforme Cunha (2005), a redução de investimentos públicos em educação se dá 

devido ao fato da crise econômica e o avanço das políticas neoliberais, que promovem uma 

ideologia social do mercado, por meio dos discursos da excelência e da privatização 

gerando novas exigências para os sistemas educacionais. 

 A crise econômica e os avanços das políticas neoliberais tem trazido para a 

educação a ideologia social do mercado, dos discursos da excelência e da 

privatização, que estão gerando novas exigências para os sistemas educativos. 

Suas principais características são: a redução dos investimentos públicos na 

educação e o consequente estímulo aos espaços privados; um forte controle, 

mesmo que indireto, sobre os sistemas escolares garantindo sua hegemonia e, 

ainda, a responsabilização particular das escolas sobre seu sucesso e alcance de 

objetivos (CUNHA, 2005, p.78). 

 

Apesar do recurso financeiro servir como um instrumento motivador para a 

participação dos licenciandos no PIBID, apenas 4,17% dos egressos afirma ter se 

interessado no programa por causa do recebimento da bolsa.  

A maioria declarou que a principal motivação em participar do PIBID /UFMA 

do CCSO foi o seu interesse em atuar, ativamente, na realidade do trabalho docente, 

experimentar a docência para certificar-se de sua opção profissional e conhecer a realidade 

da escola pública. 

Não podemos negar que o espaço escolar é o lugar onde os docentes aprendem 

e desenvolvem uma parte significativa da sua profissão, portanto, a prática pedagógica é o 

elemento estruturante fundamental para uma aprendizagem contínua e que as situações de 

trabalho são, por excelência, necessárias para e desenvolvimento profissional desse 

licenciando. 

Quando esse graduando adentra no ambiente escolar, de maneira coletiva, 

participativa e supervisionada através dos gestores que estão no PIBID, esse primeiro 

contato não ocorrerá de maneira desorientada, a escola e seus professores expõem a 

realidade docente para os bolsistas, confrontando os saberes adquiridos nas IES, por meio 

dos teóricos estudados dentro da academia, e essa realidade, possibilita que os bolsistas 

aprendam a conviver nas instituições de ensino público, com suas regras, valores e rotinas, 

auxiliando para que saberes sejam reestruturados, consolidados, além de proporcionar o 

surgimento de novas práticas, técnicas e métodos de ensino e também na produção de 
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pesquisa educacional voltada para a formação de professores, principalmente nos que 

atuam no ensino básico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto, podemos perceber através desse estudo que o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) teve seus impactos a 

formação inicial dos acadêmicos do PIBID/UFMA do CCSo, pois a experiência na 

docência tem produzido grandes reflexões, sobre a formação de professores, a pratica 

reflexiva, a pesquisa em educação e as dificuldades e desafios vivenciados pelas 

instituições de ensino da rede pública o que acabou gerando nos seus sujeitos um 

sentimento profundo de pertencimento à docência, entendendo que a busca pelo o 

conhecimento e as relações que se dão durante toda a sua formação deve ser algo contínuo.  

 Para Freire (1994, p. 110) “O educador ou a educadora crítica, exigente, 

coerente, no exercício de sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício da própria 

prática, sempre a entende em sua totalidade” 

No âmbito das políticas públicas educacionais, o que podemos perceber que o 

PIBID também contribui para a manutenção e permanência dos acadêmicos nos cursos de 

licenciatura, pois desde a sua implementação, o que podemos observar foi uma diminuição 

considerável dentro desse aspecto. 

 O programa igualmente coopera para a articulação entre a teoria e a prática, 

pois, o mesmo proporciona aos seus participantes, o acesso a leitura de referenciais 

teóricos contemporâneos que tratam sobre a educação e seus problemas, o que facilita na 

compreensão da prática por meio de uma solida fundamentação teórica.  

Ainda dentro dessa relação teoria e prática o PIBID também oportunizou o 

desenvolvimento e o aumento na produção de pesquisas educacionais, pois, a partir de 

questões levantadas sobre os problemas que emergem da realidade em relação ao sistema 

educacional brasileiros, é que surge a necessidade da pesquisa e suas intervenções 

 Outra questão observada nesse trabalho foi o auxílio do PIBID na melhoria da 

qualidade da Educação Básica, através do processo de ensino/aprendizagem, o programa 

tem melhorado o currículo do licenciando logo na sua formação inicial, elevando a 
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qualidade nos cursos de formação, por meio, dos debates, da vivência e trocas de 

experiências entre professores, coordenadores, supervisores e os bolsistas, envolvidos nos 

projetos e ações de  intervenções dentro da escola, não sendo  meros observadores, mas  

protagonistas de suas próprias práticas, pois o mesmo tem a oportunidade inovar sua 

maneira de ensinar, intervindo diretamente na realidade escolar dos seus alunos. 

 O PIBID traz melhoria em se tratando de qualidade nas escolas de rede 

pública, por meio da propiciação da formação continuada dos professores da IES, dos 

supervisores e coordenadores, pela a integração da escola com a Instituição de Ensino 

Superior. 

É importante destacar que as IES projetam suas ações levando em consideração 

diversos interesses, o que acaba evidenciando a recontextualização da mesma política ou 

seja, as políticas são interpretadas e materializadas de diferentes formas, por isso, devemos 

levar em consideração o contexto no qual as políticas são colocadas em ação. Os sujeitos 

envolvidos (no caso, os professores) têm o controle do processo e não são "meros 

implementadores" das políticas públicas educacionais.  

É no contexto da prática que a política está passível á diferentes interpretações 

e recriações, nesse contexto que a política produz efeitos e consequências que poderão 

representar mudanças e transformações significativas na política original, no contexto da 

prática, as políticas não são simplesmente “implementadas”. 

Apesar dos textos políticos serem reinterpretados de outra forma pelos os 

professores, muitos pesquisadores em políticas educacionais ainda reduz as possibilidades 

de interpretação e excluem os sujeitos que vivenciam os problemas da educação para fora 

da sua totalidade social e de seus múltiplos desafios. Isso gera de certa forma uma 

incapacidade de “ver” os impactos e os efeitos produzidos pelas políticas. Sendo assim 

devemos entender que as políticas têm efeitos, e não somente resultados 

A partir das observações que foram feitas durante a realização desse trabalho, 

nos possibilitou reflexão acerca das ações realizadas pelo Programa e suas contribuições e 

desafios enfrentados como uma política pública educacional para formação de professores, 

pois, apesar das contribuições do PIBID na formação docente apresentadas acima, o 

mesmo ainda possui, limitações e restrições de ordem orçamentárias, o que impossibilita a 

realização de algumas atividades e participação de novos bolsistas e supervisores no 

programa. 
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 As experiências vivenciadas no PIBID são de fato desafiadoras, sobretudo 

pelo fato que o programa e permite aos seus participantes relacionar seus objetivos e 

anseios profissionais de acordo com suas experiências no PIBID, além de proporcionar um 

panorama real sobre a realidade das escolas públicas e contribuições para a educação 

básica   

Há muito ainda a ser feito, no que diz respeito ao PIBID como programa 

formação e valorização docente, no sentido das condições de infraestrutura para seu 

funcionamento e na ampliação do programa a fim de atender de forma mais significativa os 

estudantes e para melhoria da qualidade dos cursos licenciatura Entendemos que a 

educação constitui-se como um dos principais instrumentos para que haja transformações 

significativas na sociedade.  
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FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: debates e pesquisas diante de uma 

sociedade globalizada. 

 

Charlene de Jesus Santos Mendonça 

José Ribamar Portela e Silva 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea tem passado por mudanças sociais, econômicas e 

educacionais. As informações e conhecimentos são modificadas, adquiridos e divulgados 

em tempo real, os saberes tornaram-se mais flexíveis, por isso, segundo Imbernón (2011) a 

escola e o professor necessitam rever suas práticas educativas. Nesse novo cenário, o 

professor precisa deixar suas práticas de mera transmissão de conhecimentos e torna-se um 

professor democrático, participativo e integrador.  

A nova formação exige que o profissional da educação tenha conhecimentos 

técnicos, científicos, culturais e tecnológicos. Segundo Imbernón (2011) é necessário um 

profissional diferente. Essas novas características requer uma formação inicial e constante. 

Ser professor nesse novo cenário tornou-se uma tarefa complexa, é necessário 

rever, produzir e conduzir conhecimentos de forma coerente e segura. Em uma sociedade 

em que as informações chegam a todo momento é preciso refletir sobre suas práticas 

educativas na tentativa de transformar informação em conhecimento. O professor deixou 

de ser um mero transmissor de informações pré-estabelecidos nos currículos e planos, é 

necessário um trabalho voltado para a mediação nos processos formativos de cidadão, na 

tentativa de se fazer mais presente nas decisões políticas e sociais. 

O fazer pedagógico precisa ser diferenciado, é essencial buscar e proporcionar 

novas formas de conhecimento. Assim, o objetivo é verificar como o professor está lidando 

com essa situação, como a formação tem influenciado nas práticas educativas e 

principalmente como formar este novo profissional da educação. Para tanto, será realizada 

uma pesquisa com base em revisões bibliográficas que tratem da temática abordada. 

Assim, o trabalho em um primeiro momento apresentara a formação docente em uma 

perspectiva histórica, em seguida a importância da formação do professor e por último 
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como a formação contribui para aquisição de saberes importantes para a prática docente e 

como esses sabres contribuem para uma prática consciente no contexto escolar. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL – PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Os debates e pesquisas ainda não encerrados e/ou finalizados sobre a formação 

docente ideal ou real na atualidade, assim diante desse contexto, traçamos uma linha 

temporal na perspectiva de termos um quadro dos enfoques adotados nos cursos de 

licenciaturas no país, a partir das publicações da década de 70, material este reunido por 

Pereira (2006), tendo como fontes de pesquisas, livros, artigos, material de encontros, 

relatórios, conferências. Segundo o autor, foi privilegiado na primeira metade do período, 

sob influência da psicologia comportamental e da tecnologia educacional, a dimensão 

técnica para professores e especialistas em educação.  

Nessa perspectiva, o professor era concebido como um organizador dos 

componentes do processo de ensino aprendizagem (objetivos, seleção de 

conteúdo, estratégias de ensino, avaliação, etc.) que deveriam ser rigorosamente 

planejados para garantir resultados instrucionais altamente eficazes e eficientes. 

Consequentemente, a grande preocupação, no que se refere à formação do 

professor, era a instrumentalização técnica (PEREIRA, 2006, p.16). 

 

 Também Pereira (2006) enfatiza que a: “[...] experimentação, racionalização, 

exatidão e planejamento tornaram-se as questões principais na educação de professor”. Diz 

ainda Pereira, (2006) que “[...] as licenciaturas eram estudadas fundamentalmente nos 

aspectos funcionais e operacionais”. Essa formação de professores será então contestada 

nas produções de pesquisas e nos debates que se seguem na década de 80.  

Neste período da história da educação brasileira não olhar e ignorar as 

dificuldades de acordo com Pereira (2006) “[...] seria reincidir nos erros do pedagogismo 

ingênuo, que acredita ser possível atingir a melhoria da escola independentemente daquilo 

que se passa no contexto de vida e condições de trabalho do professor”. As discussões não 

cessam e Pereira (2006, p.19) faz a seguinte análise:  

A deterioração da educação é consequência dessa política orientada pelo 

tecnoburocracia a serviço do estado burguês, que não quer investir em qualidade, 

já que o lucro – a sua finalidade – provém da quantidade e não da qualidade. Ele 

transformou a "educação em mercadoria”, sujeita à lei do capital, da oferta e da 

procura, como uma mercadoria qualquer. Incentivou a “privatização do ensino” e 

da cultura porque não interessa o capital investir em educação através do |Estado, 

visto que pode utilizar os eventuais recursos destinados à educação para 

empreendimentos de retorno mais imediato.  
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Ainda nesse período dos anos 80 as questões na formação são extrapoladas 

para situações do mercado de trabalho desse profissional de educação e segundo Pereira 

(2006) “Quem deforma o profissional do ensino”, incluindo aí as condições de trabalho 

(salário, ambientes etc.). Outra posição também é apresentada por Pereira (2006) a respeito 

da identidade do trabalho docente: “trata-se de um bico, uma vocação ou uma profissão? ”. 

Também a inclusão nesses debates da temática da feminização do magistério e que 

segundo Pereira (2006, p.26) “A composição feminina da força de trabalho na educação, 

pelas condições históricas de submissão da mulher, teriam contribuído para a 

proletarização da categoria e dificultado a profissionalização”.  

Nestes debates que evidenciam o descontentamento com a situação na 

educação, tanto na formação como prática do profissional, podemos ainda acrescentar 

outro que era formar professores ou educadores? Diz Pereira (2006, p.28, grifo do autor) 

que a “[...] figura do educador dos anos 80 surge, então, em oposição ao especialista de 

conteúdo, ao facilitador de aprendizagem, ao organizador das condições de ensino 

aprendizagem, ou ao técnico da educação dos anos 70”.  

O debate se dá também sobre a competência técnica e o compromisso político 

gerado pela publicação do livro de Guiomar Namo de Mello (1982), que segundo Pereira 

(2006, p.30) “A tese central deste livro sugere que a função política da educação escolar, 

ou seja, o compromisso político do professor cumpre-se pela mediação da competência 

técnica” e gerou posições contrárias citando aqui Paolo Nosella (1983). Outro ponto de 

muita discussão foi sobre a teoria e prática na formação do professor, discussão essa que 

passa pela separação entre ambas as ações, na perspectiva que o pesquisador estaria acima 

do profissional que exerce o ensino. Em 1986, foi publicado o livro Universidade, escola e 

formação de professores, resultante de um seminário e as críticas vão ao sentido de que as 

universidades estavam deixando para um plano inferior a função de formar professores. 

Na década dos anos 90 teremos então a formação do professor-pesquisador. 

Ocorrem mudanças tanto no cenário internacional como no nacional, a chamada crise dos 

paradigmas, Pereira (2006, p.41) assim esclarece que, 

Nesse contexto, o pensamento educacional brasileiro e os estudos sobre a 

formação do professor     voltam-se crescentemente para a   compreensão dos 

aspectos micro sociais, destacando e focalizando, sob novos prismas, o papel do 

agente-sujeito. Nesse cenário, privilegia-se hoje, a formação do professor-

pesquisador, ou seja, ressalta-se a importância da formação do profissional 

reflexivo, aquele que pensa-na-ação, cuja atividade profissional se alia à 

atividade de pesquisa. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

130 

Nessa linha incluímos de pesquisas e debates a formação continuada do 

professor e para tanto (PEREIRA, 2006, p. 48-49) diz que “[... ]se aborde a formação 

continuada de professores a partir de três eixos: a pessoa do professor e sua experiência; a 

profissão e seus saberes, e a escola e seus projetos”. Estas concepções não significam 

efetivamente mudanças na formação do professor no Brasil, tanto nas instituições de 

ensino superior públicas como nas privadas. 

Diante desse contexto, há muito se vem discutindo possíveis reformas na 

formação, no exercício e principalmente na estrutura curricular dos cursos de formação 

docente. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NA SOCIEDADE GLOBALIZADA 

 

 

As recentes pesquisas em formação e práticas educacionais tem colocado a 

formação pedagógica inicial como o problema do fracasso do sistema educacional, 

segundo Pimenta (2014) isso acontece principalmente ao distanciamento das atividades 

acadêmicas sobre as dificuldades e a real realidade encontrada nas escolas, tais como: 

planejamento que não levam em consideração conhecimentos prévios dos alunos, 

dificuldades em entender o processo de aprendizagem de cada aluno , desconhecimento 

sobre estruturas física e pedagógica da escola,  violência, questões de indisciplina e  

desinteresse pelo conhecimento. 

Entretanto, Imbernón (2011) comenta que o conhecimento adquirido na 

academia é básico de fato, mas o verdadeiro conhecimento e leque de atividades são 

adquiridos na atividade profissional e a formação inicial precisa propiciar bases para que 

conhecimentos especializados sejam construídos. 

A formação nas universidades públicas e demais instituições de ensino superior 

precisam deixar de lado a ideia que o professor tem a função apenas de ensinar 

conhecimentos específicos de determinada disciplina, sobre isso a resolução nº 2, de 1 de 

julho de 2015, no artigo 3º § 6º preceitua que a formação profissional deve ser elaborada e 

desenvolvida por meio da articulação entre instituição de ensino superior e o sistema de 

educação, para uma possível formação sólida dos conhecimentos técnicos, científicos e 
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realização de atividades considerando o ambiente em que os alunos estão inseridos, 

aperfeiçoando  a oralidade  e escrita da língua materna. 

O que se percebe é que o perfil do professor precisa obter uma formação sólida 

com conhecimentos culturais, sociais, religiosos, pedagógicos e específicos de sua área 

para ensinar e lidar com as diversas situações encontradas no ambiente escolar. Sobre isso: 

O professor ou  a professora precisa vir dotado de uma bagagem sólida, nos 

âmbitos culturais, científicos, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal, 

deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa em toda a sua complexidade, 

atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessário, isto é, apoiando 

suas ações em uma fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de ensinar  

e não ensinar, ou em um todo ato educativo  e uma visão funcionalista, 

mecânica, rotineira, técnica, burocrática  e não reflexiva da profissão  

(IMBERNÓN, 2011, p. 63). 

 

A formação docente precisa atentar para essas novas características, é 

necessário possibilitar ao docente analisar os diversos contextos da sala de aula, situações 

conflituosas reais e não meras simulações. Para Imbernón (2011) a composição de saberes 

deveria ser pautada na elaboração de estratégias e métodos de intervenção para que o 

professor possa lidar com variadas situações do contexto da sala de aula. 

A estruturação de conhecimentos adquiridos nas universidades precisa 

possibilitar competências e habilidades que proporcionem conhecimentos suficientes para 

integração das disciplinas, criando elos entre elas, pois a nova ação educativa exige isso. 

Em um contexto mais atual a resolução nº 2 de 1º julho de 2015, ressalta a importância de 

uma formação comum, emancipatória e permanente. Sobre isso diz o seguinte: 

Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 

nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho 

docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática 

e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições 

educativas da educação básica e da profissão, para que se possa conduzir o (a) 

egresso(a): 

I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância 

aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes às 

exigências da educação básica e da educação superior para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho; 

II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como 

princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do profissional 

do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa; 

VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 

linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os 

ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da 

criticidade e da criatividade; 

VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças, 

reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, entre outras; 
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IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos (as) os (as) estudantes 

durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática 

docente que favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico 

das instituições (BRASIL, 2015, p. 6). 

 

 Para Imbernón (2011, p.66) isso só será possível quando na universidade 

forem confrontadas e analisadas situações pedagógicas que o levem a definir, redefinir e 

colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos e consequentemente levá-los a 

mudar de atitude. Sobre isso diz o seguinte: “As práticas nas instituições educativas devem 

favorecer uma visão integral das relações e devem levar necessariamente a analisar as 

estreitas relações dialéticas entre teoria e prática educativa”  

A pesquisa também aparece como elemento importante na formação e prática 

pedagógica e em Pozo (2008) O professor não precisa ser um pesquisador profissional, mas 

necessita buscar e entender as diversas situações de aprendizagem, transformar 

informações adquiridas em conhecimentos, e eis um dos desafios do profissional da 

educação: transformar informações em conhecimento.  

O conhecimento proporciona uma reflexão que irá melhorar as situações de 

ensino e aprendizagem. Moreira (1995) comenta que aqueles que formam os futuros 

professores ou professoras precisam atuar como intelectuais transformadores e como 

pesquisadores em ação, fazendo com que seus alunos entendam a importância da relação 

pesquisa/teoria/ ensino.  

Uma formação deve propor um processo que dote o professor de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores. O 

eixo fundamental do currículo de formação do professor é o desenvolvimento de 

instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria 

prática docente, cuja meta principal é aprender a interpretar, compreender e 

refletir sobre a educação e a realidade social de forma comunitária 

(IMBERNÓN, 2011, p. 55). 

  

Para formar professores críticos, autônomos, criativos e comprometidos é 

preciso fazer com que eles compreendam as diferentes vozes pedagógicas no contexto 

educacional. Para Moreira (1995) quando isso acontece o professor torna-se intelectual e 

passa a compreender a sala de aula como espaço de interação social, difusão de saberes e 

conhecimentos. 

O professor como intelectual transformador esforça-se para tornar o pedagógico 

mais político( inserindo a educação na esfera política e entendendo a 

escolarização como luta em torno da definição de significados e de relações de 

poder) e o político mais pedagógico ( tratando seus estudantes como agentes 

críticos, questionando como o conhecimento é produzido e distribuído, 
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utilizando o diálogo, procurando tornar o conhecimento curricular mais 

significativo crítico e emancipatório) (MOREIRA, 1995, p. 13). 

 

A formação do professor intelectual requer e exige que as universidades se 

preocupem com a democracia, cidadania e veja a escolarização como parte de uma luta em 

que torne a sociedade igualitária. 

Entretanto, ressalta-se que a formação constante é essencial para o professor, 

isso significa que aquela adquirida na universidade é importante, mas não constitui 

elemento único, para Imbernón (2011) o profissional da educação pode ter uma excelente 

formação profissional, mas não ter um bom desenvolvimento da profissão e isso decorre de 

diversos fatores: salário, ambiente de trabalho e hierarquia. 

Segundo Pimenta (2012) é necessário que nos cursos de formação um currículo 

que ofereça práticas democráticas de ensino, contribuindo para uma formação e gestão 

consciente, os cursos de formação continuada também são importantes, mas tem se 

mostrado pouco eficiente ao não colocar como elemento importante a formação inicial e o 

seu contexto real de sala de aula e acabam somente individualizando cada professor sem 

possibilitar articular, e traduzir novos sabres. 

 Entende-se que para um desenvolvimento adequado, o professor necessita de 

um bom programa de formação continuada, que contemple a suas reais necessidades, para 

torna-se agentes sociais, capazes de organizar, planejar e gerir o processo ensino 

aprendizagem. 

Assim, é necessária uma nova ideia e conceito do ensinar, para quem ensinar e 

que conhecimentos é preciso adquirir para que o trabalho como docente seja realizado de 

forma coerente. Exige-se ordenação e estruturação de conhecimentos inicial e contínuo que 

proporcione desenvolvimento nas práticas pedagógicas. Para Pimenta (2012) é nesse 

contexto que surgem a discussão em torno dos saberes docentes e a construção da 

identidade deste profissional. 

 

CONHECIMENTOS E SABERES ESSENCIAIS PARA A DOCÊNCIA  
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Ensinar não se constitui em uma tarefa fácil, pois exige do profissional da 

educação saberes e competências que contemplem a interação entre educador e educando, 

permitindo assim uma prática mais consistente.   

O cerne da discussão quando o assunto é exercer a profissão docente 

compõem-se em o que devo ensinar? Como ensinar? Que conhecimentos são necessários 

para ensinar?  

Gauthier (1998) salienta que é impossível obter respostas definitivas para essas 

perguntas, mas é essencial fazer uma reflexão a respeito do repertório desses 

conhecimentos de ensino. 

Para toda e qualquer profissão se exige um repertório de conhecimentos 

específicos, no processo de ensinar este repertório se torna de difícil identificação, pois 

segundo Gauthier (1998) ainda há uma forte resistência dos professores em relação a sua 

profissão e aos seus saberes, porque ainda existe uma forte ignorância em relação a si 

mesmo e a sua profissão. Nesse sentido, é necessário rever certas ideias em relação ao 

conhecimento que se deve ter para ensinar. Vejamos algumas ideias. 

Durante muito, achou-se que ter domínio do conteúdo fosse suficiente. 

Segundo Gauthier (1998) imaginava-se que quem soubesse ler podia naturalmente ensinar 

a ler ou que quem soubesse química poderia ensinar química. Nesse contexto, o saber 

necessário seria unicamente saber a matéria. Entretanto, ensinar é muito mais que saber a 

disciplina ou conteúdo, é preciso organização, planejamento e um olhar pedagógico 

voltado para características individuais de cada aluno. 

Pensar que ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de 

alunos é reduzir uma atividade tão complexa quanto o ensino a uma única 

dimensão, aquela que é mais evidente, mas, sobretudo negar-se a refletir de 

forma mais profunda sobre a natureza desse ofício e dos outros saberes que lhe 

são necessários. Numa palavra, o saber do magister não se resume apenas ao 

conhecimento da matéria (GAUTHIER, 1998, p. 21). 

 

Para Pimenta (2012) o conhecimento não é o bastante, é necessário promover 

condições para a produção do conhecimento, isso traz a ideia do professor intelectual 

citado por Moreira (1995) em que afirma que com formação e inteligência o professor 

intelectual é capaz de produzir novas formas de desenvolvimento, progresso, reflexão. 

O saber sobre a matéria deve ser revisto; o conhecimento produzido por 

pesquisadores deve passar por modificações feitas pelo próprio professor. Segundo 
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Gauthier (1998) a instituição seleciona os conteúdos, mas é o professor que irá realizar as 

modificações baseado em critérios adquiridos em sala de aula, como: grau de 

conhecimento dos alunos, tempo de aprendizagem de cada um e estrutura física da escola 

para realização de atividades. 

Frequentemente ouve-se falar que “professor possui muita experiência de sala 

de aula, logo é um excelente professor”. A experiência pode até assumir um papel 

importante no leque de conhecimentos que o professor precisa ter, mas não pode 

representar a totalidade do saber docente. Para Gauthier (1998) é importante que o 

professor possua um conhecimento formal que possa servir de apoio para interpretar 

acontecimentos e propor soluções, uma vez que só a experiência é suficiente. Segundo 

Pimenta (2012) a experiência proporciona uma reflexão permanente sobre sua prática e a 

do outro, daí a importância de uma formação reflexiva. 

Quando se cita conhecimento formal a primeira ideia é conhecimentos sobre a 

educação. Segundo Gauthier (1998) esses conhecimentos formais são aqueles adquiridos 

nas instituições de ensino que dizem respeito, por exemplo, noções do sistema escolar, 

conselho escolar e desenvolvimento da criança. Entretanto, o questionamento que se faz é 

se esse saber é de suma importância. Para Gauthier (1998) é um saber importante, mas não 

está diretamente ligado a ação pedagógica, refere-se ao existir do profissional docente. 

A ação pedagógica exige do professor um conhecimento expandido do saber 

ensinar, o que ensinar e como ensinar. Tradicionalmente esse saber era construído de 

forma individual, cada um tinha uma fórmula que dava certo e pronto. O que se percebe é 

que conhecimentos sobre tecnologias, didáticas inovadoras, conhecimentos sobre ciência, 

cultura, gestão, línguas e conhecimentos pedagógicos também constituem elementos 

importantes na ação pedagógica. Essas ações se tornam ainda mais importante em uma 

sociedade em que o objetivo da educação é tornar o homem participante no processo 

civilizatório da humanidade. Sobre isso Pimenta (2012, p.25) afirma o seguinte: 

A educação escolar, por sua vez, está assentada fundamentalmente no trabalho 

dos professores e dos alunos, cuja finalidade é contribuir para o processo de 

humanização de ambos pelo trabalho coletivo e interdisciplinar destes com o 

conhecimento, numa perspectiva de inserção social crítica e transformadora.  

 

Segundo Pimenta (2012) educar e mobilizar os saberes para essa educação 

transformadora tornou-se complexo, pois educar para que os conhecimentos tecnológicos, 

científicos e culturais aconteçam, implicam em confrontá-los, analisá-los e contextualizá-
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los, exigindo do professor formador e do educando um olhar crítico na construção de sua 

identidade enquanto professor formador. 

A cultura também aparece como um saber essencial, conhecer os clássicos da 

literatura e da pedagogia, entretanto não constitui em um elemento único para a profissão 

docente, o que se observa é que a cultura não basta para se ensinar. 

Colocar esses saberes como essenciais e suficientes para a formação do 

professor e para o exercício da profissão é não entender a complexa tarefa de ensinar. Mais 

que possuir experiência, cultura e conhecimentos sobre determinada disciplina o professor 

precisa mobilizar esse conjunto de saberes. 

É necessária uma formação inicial e contínua em que os saberes citados acima 

ganhem significados em conjunto, espera-se que nos cursos de licenciatura essa reflexão 

sobre esses saberes aconteça para que possibilite a esses futuros docentes a compreensão 

do ensino, proporcionando a construção de sua identidade como professores. Para Pimenta 

(2006, p.22) isso significa que:  

A formação contínua não se reduz a treinamento ou capacitação e ultrapassa a 

compreensão do que se tinha de educação permanente. A partir da valorização da 

pesquisa e da prática no processo de formação de professores, propõem-se que 

está se configure como um projeto de formação inicial e contínua, articulado 

entre as instâncias formadoras (universidades e escolas). 

 

Entende-se que a formação e a profissão exigem um conjunto de saberes: 

pedagógicos, didáticos, organizacionais, práticas de planejamento, conhecimentos 

específicos, culturais e de uma prática reflexiva.  O professor nesse novo cenário escolar 

precisa possuir essas características.  A escola também precisa ser voltada para um espaço 

de formação, o que segundo Pimenta (2012) exige que a escola seja um ambiente 

democrático e com práticas curriculares formativas. Sobre isso a resolução nº 2 de 1 de 

julho de 2015, ressalta o seguinte: 

Art. 7º O (A) egresso (a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso 

formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, 

fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética, de modo a lhe permitir: 

I - o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na 

função de promover a educação para e na cidadania; 

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional e específica; 

III - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na 

organização e gestão de instituições de educação básica (BRASIL, 2015, p. 7). 
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É preciso preparar professores que entendam e saibam possuir uma atitude 

reflexiva em relação ao ensino e as condições sociais que o influenciam. Em Pimenta 

(2012) a formação reflexiva é uma tentativa de formar o professor aumentando sua 

capacidade de enfrentar a complexidade, as incertezas e as injustiças nas escolas e na 

sociedade. Sobre isso diz o seguinte: 

As investigações sobre os professores reflexivos, ao colocarem os nexos entre 

formação e profissão como constituintes dos saberes específicos da docência, 

bem como as condições materiais em que se realizam, valorizam o trabalho do 

professor como sujeito de das transformações que se fazem necessárias na escola 

e na sociedade. O que sugere o tratamento indissociado entre formação, condição 

de trabalho, salário, jornada, gestão e currículo (PIMENTA, 2002, p. 34). 

 

Compreende-se que a formação reflexiva se constitui em um elemento 

essencial na prática educativa e importante, uma vez que, o conceito de professor reflexivo 

parte da ideia de um profissional em formação constante. Em Ibiapina (2007) encontramos 

quatro tradições reconhecidas na formação e as ênfases dadas para a atividade reflexiva: 

O enfoque acadêmico, cuja ênfase está na reflexão sobre o conteúdo da 

disciplina e a representação desses para promover a compreensão das 

informações; o enfoque da eficiência social, ênfase na reflexão sobre como 

aplicar determinadas estratégias de ensino sugeridas por pesquisas; o enfoque 

desenvolvimentista, cuja prioridade está reflexão voltada aos interesses práticos 

de crescimento e desenvolvimento dos professores; e o enfoque da reconstrução 

social em que a reflexão é feita sobre o contexto sociopolítico com o objetivo de 

avaliar as ações docentes. Este último tipo de reflexão tem em vista a promoção 

de mais igualdade e justiça social e desenvolvimento de melhores condições 

humanas na escola e na sociedade (IBIAPINA, 2007, p. 36). 

 

Segundo Pimenta (2012) essa formação, é uma auto formação, uma vez que, 

são elaborados e reelaborados saberes iniciais e adquiridos nas experiências, 

cotidianamente vivenciados no contexto de sala de aula, promovendo um processo coletivo 

de trocas de experiência entre professores que irão construir seus sabres como prática e na 

prática.  

Para Pimenta (2012) isso provoca uma mudança em que a formação deixa de 

ser centrada em sabres curriculares e disciplinares, para uma visão centrada no terreno 

profissional, opondo-se a ideia de meros professores executores de normas, valores e 

conteúdos pré-estabelecidos. Sobre isso Pimenta (2012, p.33) diz o seguinte: 

Trata-se de pensar a formação do professor como um projeto único englobando a 

inicial e a contínua. Nesse sentido, a formação envolve um duplo processo: o de 

autoformação dos professores, a partir da reelaboração constante dos saberes que 

realizam em sua prática, confrontando suas experiências no contexto escolar; e o 

de formação nas instituições escolares em que atuam. Por isso é importante 

produzir a escola como espaço de trabalho e formação, o que implica gestão 
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democrática e práticas curriculares participativas, propiciando à constituição de 

redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a formação inicial.  

 

Para Pimenta (2012) a formação do professor na tendência reflexiva se 

configura em uma política de valorização, trabalhar com conhecimentos, multimídias, 

sistematizados, multicultural exige essa formação permanente e ressignificando a formação 

do professor. 

Alarcão (2010, p. 16) nos diz que “as novas competências exigidas pela 

sociedade da informação e da comunicação, do conhecimento e da aprendizagem [...] não 

está na capacidade de seguir instruções dadas por outros [...], mas sim em transformar em 

conhecimento a informação”. Assim a discussão da formação do professor reflexivo na 

posição de Alarcão (2010, p.44) que esclarece que: 

 A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 

mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. E central nesta 

conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações 

profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e 

flexível, situada e reativa. 

 

 Tornar-se e ser reflexivo é mais um saber que deve se acrescentar no conjunto 

de saberes essenciais da profissão docente, o novo perfil profissional requer um professor 

que seja capaz de mobilizar múltiplos conhecimentos em favor da prática educativa, a 

profissão torna-se impraticável se o saber estiver limitado apenas ao conhecimento da 

disciplina ou a experiência, é necessária organização, reflexão, planejamento, consolidação 

e aquisição de saberes múltiplos. 

Assim, a formação ainda é um campo em que as discussões precisam se fazer 

de forma constante, entender e discorrer sobre tal assunto exige cuidado e dos sabres um 

olhar ainda mais crítico e cuidadoso, pois trata-se conhecimentos que são individuais e ao 

mesmo tempo coletivo, uma vez que, cada professor e aluno possuem formas diferenciadas 

de ensinar e aprender.  

O que se compreende de fato é que as formações oferecidas pelas escolas 

precisam ser mais conscientes e sensíveis na tentativa de formar cidadãos críticos e 

democráticos e que segundo Freire (1996, p.76-77) se faz necessários entender que: 

 Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Um dos saberes 

primeiros, indispensáveis a quem, chegando a favela ou a realidades marcadas 

pela traição a nosso direito de ser, pretende que sua presença se vá tomando 

convivência, que seu estar no contexto vá virando estar com ele, é o saber do 

futuro como problema e não como inexorabilidade. É o saber da História como 
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possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. 

Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com 

dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só de quem constata o 

que ocorre mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não 

sou apenas objeto da História mas seu sujeito igualmente. No mundo da 

História, da cultura, da política, constato não para me adaptar mas para mudar. 

[...]. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 

simplesmente a de adaptar-se a ela. [...] Ninguém pode estar no mundo, com o 

mundo e com os outros de luva nas mãos constatando apenas. A acomodação em 

mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção 

na realidade. Há perguntas a serem feiras insistentemente por todos nós e que 

nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar 

descomprometidamente como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos 

que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele.  

 

Sendo assim, ressalta-se que a formação precisa acontecer de forma constante, 

buscando conhecimentos que contribua de forma significativa no processo ensino 

aprendizagem de quem ensina e aprende. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que a formação docente é elemento essencial para um bom 

desempenho dos profissionais do magistério, entretanto a discussão em torno de como 

fazer essa formação ainda é alvo de diversas dúvidas. O que deve ser realmente 

modificado? O currículo? as instituições que formam esses profissionais?  Acredita-se que 

mudanças nos currículos e nas próprias universidades precisam acontecer, mas de forma 

coerente e planejada. 

 Melhorar a prática docente exige a integração dos conhecimentos na tentativa 

de melhorar a qualidade de ensino, diminuição da evasão escolar e formar profissionais 

que entendam todo o processo ensino aprendizagem. 

A formação precisa contemplar a diversidade de saberes, o professor precisa 

dominar conhecimentos técnicos, científicos, culturais e religiosos, pois o desafio é ser um 

professor em tempos em que a tecnologia e os interesses dos alunos divergem com os 

interesses da instituição escolar.  A escola precisa deixar de ensinar apenas o básico 

(conhecimentos sobre disciplina) para ensinar o aluno a ser um cidadão que possa tomar 

decisões de forma crítica, consciente e ser pluricultural. O ensino tornou-se complexo e 

consequentemente exige-se mais da formação do professor. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

140 

Ressalta-se que o profissional que atua nas instituições de ensino precisa 

buscar constante aquisição de novos conhecimentos e habilidades na tentativa de melhorar 

seu desempenho, formar conceitos, obter atitudes críticas e conscientes sobre o seu 

trabalho. Entretanto, é preciso cuidado para dominar a tecnologia e os novos 

conhecimentos de forma consciente. 
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PROSEMEB NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo surgiu a partir do Projeto de Formação Continuada dos 

Profissionais do Sistema de Educação de Buriticupu (PROSEMEB), coordenado pela 

Professora Dra. Cacilda Rodrigues Cavalcanti. A formação continuada é importante para 

melhoria da educação pública básica, visto que a formação deve ser proposta aos docentes 

e coordenadores de forma a incentivá-los a refletir sobre suas práticas pedagógicas a partir 

de sua realidade em interação com seus pares, para que haja o aperfeiçoamento da mesma e 

apropriação de saberes rumo à autonomia profissional e melhoria na qualidade do ensino 

público municipal. 

Podemos perceber, após o regime militar, que há um esforço grande em 

melhorar a formação de professores, apesar do pouco investimento na formação de 

professores. Segundo Tanuri (2003, p. 85), “[...] o esforço ainda se configurava bastante 

pequeno no sentido de investir de modo consistente e efetivo na qualidade da formação 

docente” e investir, também, na formação continuada dos profissionais em educação. A 

formação continuada dos docentes constitui um dos fatores para melhoria da qualidade dos 

serviços educacionais. 

Nesse sentido, no Art. 62, “§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada 

e a capacitação dos profissionais de magistério” (BRASIL, 1996, p. 42). Essa colaboração 

deve ser mediada pelas secretarias de educação em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC) por meio das universidades federais, visando melhorias na qualidade da formação 
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dos discentes, assim como projetos que visem a continuidade da formação continuada 

desses profissionais. 

Percebemos, assim, a necessidade e encaminhamento de uma “nova” 

concepção de professores para a educação básica pública na qual a rede de ensino “[...] 

mostra muito bem que os sistemas sociais de formação e de educação, a começar pela 

escola, estão enraizados numa necessidade de cunho estrutural inerente ao modelo de 

cultura da modernidade” (TARDIF, 2000, p. 34). Sendo assim, a formação continuada de 

professores, vista sem ser um treinamento, trata-se de um eixo articulador entre 

professores-formadores – considerados especialistas na área da educação – e professores e 

coordenadores de escolas municipais, tendo as escolas como locais de ação-reflexão-ação, 

com o objetivo de se ter uma unidade básica de mudança, desenvolvimento e melhorias na 

educação básica pública brasileira (IMBERNÓN, 2010), conforme mostraremos mais a 

frente neste artigo. 

A pesquisa foi realizada no município de Buriticupu por meio de observações 

participantes e por questionários semiestruturados entregue aos cursistas ao final do curso, 

os quais, posteriormente, foram tabulados e analisados à luz da teoria. 

Para melhor compreensão deste artigo, o mesmo está estruturado da seguinte 

maneira: Seguindo um caminho metodológico; A formação continuada significativa aos 

professores e coordenadores do município de Buriticupu; A avaliação dos cursistas sobre a 

formação de professores; e considerações finais. 

 

SEGUINDO UM CAMINHO METODOLOLÓGICO 

 

Escolhemos como tipo de pesquisa a abordagem qualitativa que, segundo 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), “preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais”. Esta proposta metodológica não se apresenta como uma proposta 

rigidamente estruturada, podendo, assim, permitir que a imaginação e a criatividade leve os 

investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques. Nesse sentido, 

Esses conhecimentos são, portanto, fruto da curiosidade, da inquietação, da 

inteligência e da atividade investigativa dos indivíduos, a partir e em continuação 

do que já foi elaborado e sistematizado pelos que trabalham o assunto 

anteriormente. Tanto pode ser confirmado como negado pela pesquisa o que se 
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construiu a respeito desse assunto, mas o que não pode é ser ignorado (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2017, p. 2). 

 

Pensando na qualidade da construção do conhecimento e da própria análise do 

fenômeno, escolhemos como lupas de análises o método materialista histórico dialético, o 

qual entende que “a teoria é apreensão e a consciência de uma operação necessária, ela se 

transforma, ao mesmo tempo, em condição prévia e indispensável da operação seguinte” 

(LUKÁCS apud SOUSA, 2016, p. 12) por entender que “[...] cada vez mais se entende o 

fenômeno educacional como situado dentro de um contexto social, por sua vez, inserido 

em uma realidade histórica” (LÜDKE; ANDRÉ, 2017, p. 6). Por esse motivo, para melhor 

apreensão da realidade atual e da realidade histórica, foi feito o aprofundamento teórico 

dos temas e conceitos concernentes à pesquisa a partir de leitura e catalogação dos textos 

que possuíam as dimensões de análise elegidas pelas seguintes áreas da pesquisa: política 

pública, política educacional, formação de professores, dentre outras. 

Nesta pesquisa, tivemos um total de 47 (quarenta e sete) sujeitos cursistas entre 

professores e coordenadores da Secretaria Municipal de Educação – SEMEB de 

Buriticupu. Porém, somente 20 (vinte) desses cursistas entregaram os questionários 

semiestruturados. 

De modo a facilitar a tabulação, triangulação e análise dos dados, foi necessária 

a adoção de alguns procedimentos: a distribuição dos questionários semiestruturados aos 

professores e coordenadores em sala de aula, após o curso de formação continuada no 

município de Buriticupu e, posteriormente, a análise dos dados à luz da teoria. O motivo 

em usar o questionário semiestruturado se deu pelo fato de ser 

Um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a 

presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no 

questionário deve ser simples e direta, para que quem vá responder compreenda 

com clareza o que está sendo perguntado (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 

p.69). 

 

O questionário semiestruturado como instrumento de pesquisa tem como foco 

o ganho de tempo, pois “[...] economiza tempo e viagem e obtém grande número de dados 

[...] atinge maior número de pessoas simultaneamente [...] obtém respostas mais rápidas e 

mais precisa [...] propicia maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato [...]” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.69).  
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Gerhardt e Silveira (2009), assim como Lüdke e André (2017), dizem que o 

questionário semiestruturado pode apontar novos aspectos da realidade pelo fato de deixar 

o pesquisado falar abertamente sobre suas experiências e vivências, dando subsídios ao 

pesquisador para que tenha novas evidências e que possa analisar as respostas à luz da 

teoria, construindo o conhecimento científico sobre o objeto estudado. Após os 

procedimentos descritos acima, conseguimos sistematizar alguns resultados os quais são 

apresentados a seguir. 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA SIGNIFICATIVA AOS PROFESSORES E 

COORDENADORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU 

 

  A formação continuada de professores e coordenadores da SEMEB de 

Buriticupu se deu a partir do convênio entre a SEMEB deste município e a Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA). Nesse sentido, entendemos que a formação continuada, 

deve ser proposta aos docentes e coordenadores de forma a incentivá-los pela reflexão, 

ação e interação com seus pares, para que haja o aperfeiçoamento de suas práticas e à 

apropriação de saberes rumo à autonomia profissional (FALSARELLA, 2004). A principal 

intenção desta fase da formação continuada de professores foi mostrar aos cursistas que 

eles são protagonistas de sua prática e que, na formação de professores, não existe uma 

receita sobre como proceder diante dos desafios encontrados em sala de aula. 

Outro ponto foi fazê-los entender que a formação continuada não se trata de 

um treinamento, assim como fazê-los compreender que o palestrante não é “o especialista” 

que tem uma receita milagrosa para resolver os problemas da escola e da sala de aula. O 

palestrante ou professor formador está ali para ajudá-los na compreensão da cultura 

educacional escolar, assim como demonstrar a importância do planejamento e trabalho 

coletivo que o trabalho coletivo “[...] levanta as questões complexas do poder, da 

afetividade e da ética, que são inerentes à interação humana, à relação com o outro” 

(TARDIF; LESSARD, 2014, p. 30), visando solucionar problemas diversos que podem 

ocorrer na escola e em sala de aula, em que os profissionais da educação devem estar 

atentos e prontos para procurar soluções relacionadas às problemáticas educacionais que 

podem surgir.  
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Compreendemos, assim, a formação continuada a partir do que é descrito por 

Imbernón (2010, p. 55), em que: 

Uma formação que, partindo das complexas situações problemáticas 

educacionais, ajude a criar alternativas de mudanças no contexto em que se 

produz a educação; que ajude mais do que desmoralize quem não pode pôr em 

prática a solução do especialista, porque seu contexto não lhe dá apoio ou porque 

as diferenças são tantas, que é impossível reproduzir a solução, ao menos que 

esta seja rotineira e mecânica.  

 

Ao escutar atentamente aos professores para compreender o contexto social em 

que a escola está inserida, assim como entender suas angústias e as demandas 

educacionais, foi o primeiro passo para que se tenha uma formação continuada 

significativa e que não se torne um “treinamento” (IMBERNÓN, 2010), conforme os 

resultados a seguir. 

 

A AVALIAÇÃO DOS CURSISTAS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A formação continuada de professores e coordenadores da cidade de 

Buriticupu, realizada a partir do convênio entre SEMED e UFMA, aconteceu durante dois 

dias consecutivos nesse município. Para poder acontecer essa formação, foram necessários 

meses de preparação e organização por parte das coordenadoras, professoras e professores 

e monitores do Projeto de Formação Continuada dos Profissionais do Sistema de Educação 

de Buriticupu (PROSEMEB) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Para tanto, foi solicitado aos professores e coordenadores da SEMEB de 

Buriticupu que preenchessem a ficha cadastral enviada pelo PROSEMEB, contendo 

informações sobre sua idade, sexo, segmento de ensino, entre outras questões. Além disso, 

foi solicitado a eles que escrevessem uma carta contando sobre sua rotina em sala de aula, 

o que eles esperavam da formação continuada e quais eram as suas angústias e anseios 

relacionados à sala de aula e à formação continuada de professores. 

De posse dessas informações, foi organizado o curso de formação continuada 

de professores de forma que eles se vejam como protagonistas de sua história e mostrando-

lhes os desafios sobre o planejamento coletivo, visando soluções de problemas diversos 

que surjam na escola e em sala de aula, conforme o percurso a seguir. 
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PREPARAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

BURITICUPU 

 

A preparação do curso de formação de professores foi realizada conforme a 

demanda enviada pela SEMEB de Buriticupu, conforme descrito anteriormente sobre as 

fichas e as cartas enviadas pelos professores e coordenadores pela SEMEB. Porém, os 

recursos demoraram a entrar na conta da Fundação Sousândrade, causando demora nos 

repasses dos recursos ao PROSEMEB, no qual ocasionando um pequeno atraso na 

confecção de alguns materiais, mas que não causou entraves graves ao andamento das 

atividades programadas para o desenvolvimento do curso de formação continuada. 

Em relação às discussões sobre como seria realizada a formação de professores 

nesse município foi enriquecedora, pois tínhamos em mãos as cartas dos professores e 

coordenadores enviadas pela SEMED, podendo, assim, fazer a análise sobre o que eles 

tinham escrito. Sendo assim, tivemos subsídios iniciais para começar a entender quais são 

as angústias, anseios e necessidades deles, para que se tenha uma formação continuada 

significativa aos professores e coordenadores desse município. 

Para tal organização e planejamento escolar, nos pautamos sobre o 

entendimento de Libâneo (2004), o qual diz que o planejamento escolar consiste numa 

atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de necessidade a 

atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem 

empregados, tempo de execução e formas de avaliação. Segundo Vasconcellos (2011, p. 

33):  

A Didática é um dos campos teóricos (ou teórico-metodológicos) mais 

específicos da função docente, pois dominar bem uma área de conhecimento não 

nos faz professores, mas especialistas naquela área; se adicionarmos saberes 

éticos e de cultura geral, passamos a ser pessoas interessantes especialistas em 

determinada área de conhecimento. Mas para que nos tornemos professores, 

educadores de profissão, devemos dominar ainda os saberes pedagógicos, que 

têm na Didática seu eixo articulador. 

 

Encontramos, também, em Pimenta (1998, p.172) que, 

A didática como área da Pedagogia, estuda o fenômeno ensino, as recentes 

modificações nos sistemas escolares e, especialmente, na área de formação dos 

professores configuram uma explosão didática. Sua ressignificação aponta para 

um balanço do ensino como prática social, das pesquisas e das transformações 

que têm provocado na prática de ensinar. 
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Nesse sentido, para organização e planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas na formação continuada, algumas reuniões foram necessárias para discutir a 

melhor maneira como se faria a formação de professores e coordenadores. Sendo assim, 

foram necessárias discussões e debates junto aos professores formadores UFMA sobre 

como poderia ser feita a formação continuada na cidade de Buriticupu, para que fosse 

significativa e desse sentido aos cursistas, mostrando-lhes a importância do planejamento 

das atividades de forma coletiva. 

O segmento escolhido para a formação continuada de professores, na qual 

participamos, foi o segmento do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental. Depois 

das reuniões, ficou decidido os seguintes objetivos a serem alcançados nesta formação: 

 Subsidiar a reflexão sobre o planejamento e a prática pedagógica em sala de aula a 

partir de perspectivas metodológicas críticas; 

 Fomentar discussões sobre concepção, sentido e formas de avaliação praticadas 

pelo docente; 

Diante desses objetivos e traçado o planejamento a partir do que foi encontrado 

na tabulação das fichas cadastrais, com os materiais e recursos em mãos, partimos para a 

formação continuada no município de Buriticupu. 

 

O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM BURITICUPU 

 

Como monitores, ficamos na sala de formação continuada de número 06 (seis), 

na qual, ao distribuir os materiais da formação em sala de aula, percebemos que alguns 

cursistas haviam faltado ao curso ou que alguns destes migraram para outras salas que 

também estavam recebendo formação de professores pelo PROSEMEB. 

No início do curso, a professora-formadora solicitou que os professores e 

coordenadores cursistas falassem sobre sua formação, lotação na SEMED etc. Em seguida, 

utilizou o texto (elaborado a partir das cartas dos professores e coordenadores do 

município de Buriticupu) intitulado “O que sabemos sobre nossas práticas e sobre o que 

sabem os alunos? ”. Após a leitura do texto, foi solicitado aos cursistas que refletissem 

sobre o que se trata o texto em relação à rotina deles em sala de aula. 
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Todos os professores falaram que se viram e se identificaram com o que estava 

exposto no texto em questão. Logo em seguida, após as contribuições dos cursistas acerca 

do texto, a professora formadora socializou que o texto fora construído a partir das cartas 

escritas por eles, as quais foram enviadas pela SEMED por solicitação das coordenadoras 

do PROSEMEB, para compreensão dos anseios dos mesmos sobre a sala de aula e sobre a 

formação continuada que aconteceria naquele município. 

Entendemos que a formação docente no Brasil, em seu contexto histórico, 

acumula lutas que ainda são observadas nos dias atuais e que, geralmente, não se observa 

nos municípios um projeto que visem realmente à formação continuada desses 

profissionais da educação como o projeto do município de Buriticupu buscou fazer junto à 

UFMA para dar uma formação significativa aos seus professores e coordenadores. Nesse 

sentido, compreendemos, também, 

A formação dos profissionais da educação, sua profissionalização e seu exercício 

acumulam uma história de lutas, conflitos e de muito empenho e dedicação, 

apesar de sua desvalorização e das ausências de condições devidas e necessárias 

a qualidade de sua formação e de seu trabalho profissional por parte do poder 

público (FERREIRA, 2011, p. 153). 

 

São lutas travadas pela classe de professores, para que se tenham políticas 

públicas educacionais que efetivem a formação de professores, conforme descrito acima, 

as quais visam à importância da valorização dos profissionais docentes da educação no 

Brasil. 

A reação de surpresa dos professores e coordenadores de Buriticupu é 

compreensível por saber que poucos municípios procuram realmente fazer uma formação 

como esta foi para seus professores. Nesse sentido, foi percebido o efeito que essa 

metodologia surtiu ao colocá-los como protagonistas de suas práticas, anseios e angústias 

descritas nas cartas, causando uma reflexão sobre o assunto. 

Essas práticas, segundo Pimenta (1997) e Tardif (2005) constituem 

potencializar a qualidade prática dos docentes que estão na escola integrados às novas 

teorias trazidas pelos docentes advindos da universidade, ou seja, troca de experiências e 

atualização do conhecimento sempre visando dar subsídios aos docentes para que se tenha 

uma educação básica pública de qualidade. 

A metodologia adotada pela professora-formadora mostrou o quão os 

professores ainda não conseguem se reconhecer como protagonistas do seu fazer 
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pedagógico. Percebemos como os professores e coordenadores ainda veem a formação 

continuada como um treinamento que “[...] nesse modelo, o formador é quem seleciona as 

atividades que se supõem ajudar os professores a conseguirem os resultados esperados” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 54). Esses professores quando são questionados e devem refletir 

sobre sua prática, sentem-se acuados. 

Ao partir da prática dos professores em seu cotidiano descritos nas cartas, foi 

percebido que havia um planejamento individual e que não havia compartilhamento de 

ideias coletivas e muito menos planejamento coletivo com seus pares. Para tanto, a 

formação continuada realizada nesse município, objetivou, também, demonstrar a 

importância do planejamento reflexivo-coletivo por este ser mais proveitoso pelo fato de se 

ter opiniões diversas sobres problemáticas vividas por todos em sala de aula, requerendo 

soluções diversas e que não podem ser genéricas por ter problemáticas diversas, pois todos 

os envolvidos podem ajudar a achar soluções para melhorar a qualidade do ensino na 

escola e/ou em sua sala de aula. 

O curso de formação continuada foi embasado na perspectiva em que os 

professores e coordenadores se vejam como reflexivos, visando ação-reflexão-ação e 

interação com seus pares, ao aperfeiçoamento de sua prática e à apropriação de saberes 

rumo à autonomia profissional (TARDIF, 2000; FALSARELLA, 2004), em que se deve 

refletir sobre sua prática pedagógica na escola e/ou em sala de aula. Dessa maneira, os 

professores e coordenadores podem entender que eles são protagonistas de suas práticas e 

que muitos alunos dependem de inovações em sala de aula que visem melhorias no ensino-

aprendizagem desses sujeitos, implicando em atitudes que procurem a formação completa 

dos sujeitos como ser social e que produzem cultura. 

 

SOBRE A AVALIAÇÃO DOS CURSISTAS 

 

Após o curso, foi solicitado que os professores e coordenadores respondessem 

um questionário semiestruturado para avaliar o curso de formação de professores, visando 

melhorar a qualidade dos próximos cursos a serem realizados posteriormente neste 

município pelo PROSEMEB. 
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Na turma em que ficamos como monitores havia 47 (quarenta e sete) cursistas 

entre professores e coordenadores. Porém, somente 20 (vinte) deles responderam a 

avaliação. Nesse interim, foi dito em sala de aula por quase todos os cursistas que jamais 

haviam presenciado uma formação continuada em que o professor os colocava como 

protagonistas de sua prática pedagógica, fazendo-os refletir sobre a mesma. 

Nesse sentido, entendemos quando Imbernón (2010, p.53) diz que “[...] muitos 

professores estão acostumados a assistir cursos e seminários em que o palestrante é o 

especialista que estabelece o conteúdo e o desenvolvimento das atividades”. Na fala dos 

professores, podemos compreender a importância de uma formação continuada direcionada 

realmente aos sujeitos que estão implicados na escola e/ou em sala de aula, mostrando-lhes 

que podem fazer a diferença na construção de cidadãos mais conscientes de seus direitos a 

partir de uma educação libertadora e crítica (FREIRE, 2011). 

Na tabulação dos dados, podemos perceber que 70% dos professores e 

coordenadores responderam que o conteúdo desenvolvido em sala de aula pelo professor 

cursistas foi muito bom, enquanto 20% disse que o conteúdo foi condizente com a 

realidade em que eles vivem em sala de aula. Entendemos esses números a partir do que 

Imbernón (2010, p. 55) discorre ao dizer “[...] uma formação que, partindo das diversas 

situações problemáticas educacionais, ajude a criar alternativas de mudança no contexto 

em que se produz a educação”. Isso quer dizer que a formação continuada tem que partir 

da realidade do contexto social que está inserida a escola, visando uma mudança intrínseca 

dos sujeitos implicados, colocando-os como protagonistas, responsabilizando-os por 

projetos de mudança em conjunto com a escola e comunidade. 

Ao perguntar sobre a metodologia utilizada em sala de aula pelo professor 

cursista, temos 80% dizendo que foi muito boa, enquanto 10% disseram que foi reflexiva, 

sendo entendida como “[...] atividade docente no contexto escolar não tem nada de simples 

ou natural, mas é uma construção social que comporta múltiplas facetas e que cuja 

descrição metódica implica necessariamente escolhas epistemológicas” (TARDIF; 

LESSARD, 2014, p. 41), na qual a realidade do que é ser professor e de suas implicações 

sociais devem ser compreendidas pelo professor-formador para que haja uma formação 

significativa a todos os profissionais implicados na formação continuada, perpassando a 

individualidade e terminando na coletividade. 
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Em outra pergunta, 70% dos cursistas disseram que o material utilizado foi 

bom e adequado ao contexto escolar do município. Segundo Paulo Freire (2011), dada a 

importância dos saberes discentes construídos fora do sistema educativo, o professor que 

se reconhece como pesquisador transformador da educação reavalia sempre sua 

metodologia, assumindo uma postura reflexiva e comprometida em reforçar as reais 

necessidades de aprendizagem dos indivíduos, transcendendo a capacidade de 

compreensão educador-educando, educando-educando, sobretudo, reforçando a efetivação 

do ensino, partindo da própria realidade, vinculado ao contexto histórico, social e cultural. 

Sendo assim, o professor-formador reflexivo, procura compreender o contexto real no qual 

os professores estão trabalhando para contribuir, cooperar e fazer uma formação 

significativa aos sujeitos implicados na formação continuada de professores. 

Sobre os aspectos positivos relacionados ao curso, temos 65% dos cursistas 

dizendo que foi tudo positivo em relação ao curso, 10% disseram que foi muito boa à 

interação entre professora-formadora e cursistas e 20% deles falaram que o mais positivo 

foi o fato da professora-formadora ter levado em consideração a realidade vivida por eles 

em sala de aula, ou seja, o cotidiano escolar em que eles estão inseridos na escola. 

Percebemos a importância de conhecer a realidade dos professores desse 

município em Pimenta (2005) diz que a atividade docente é práxis e como tal, envolve o 

conhecimento teórico e prático do objeto, estabelecendo finalidades e a intervenção no 

objeto para que a realidade seja transformada, enquanto realidade social. 

Sobre os aspectos negativos, 30% consideraram que deveria haver mais tempo 

de curso, enquanto 20% disseram que não houve nenhum aspecto negativo. Também, 

encontramos 20% disseram que de negativo foram os outros cursistas que atrapalhavam a 

formação em conversas paralelas. Ainda tivemos 25% dos cursistas que deixaram esta 

pergunta em branco. 

Por último foi perguntado quais são as sugestões deles para a próxima 

formação continuada, considerando a realidade de sua sala de aula. Obtivemos 30% 

disseram que seria bom trabalhar mais sobre planejamento escolar e em sala de aula para 

melhoria das aulas.  

Essa fala dos cursistas é entendida quando Libâneo (1991) diz que o 

planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. Ele é 

um instrumento da racionalização do trabalho pedagógico que articula a atividade escolar 
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com os conteúdos do contexto social. Por esse motivo a importância que todos devem dar 

ao planejamento das aulas. 

Temos, ainda, 10% declararam que seria importante a continuidade da mesma 

professora-formadora nas próximas formações continuadas de professores. Temos, 

também, 10% dos cursistas disseram que se deve ter mais dias para a formação e 10% 

falaram sobre mais materiais para auxiliar nas disciplinas em sala de aula. Ainda tivemos 

25% dos cursistas que deixaram esta pergunta em branco também. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos entender a formação continuada com a concepção não mais vista 

como “treinamento” na qual os professores participantes da formação esperavam do 

especialista uma receita para a solução dos problemas escolares e em sala de aula. 

A nova concepção de formação de professores está objetivada em entender a 

realidade da escola a partir dos problemas diversos que possam ocorrer, para compreender 

quais são as necessidades educacionais existentes em uma determinada escola para poder 

realizar uma formação continuada significativa, visando a coletividade de seus 

profissionais implicados na escola. 

A escola passa a ser foco do processo que visa uma ação-reflexão-ação de 

todos os profissionais que estão a serviço de uma educação como base unificadora e de 

mudança, desenvolvimento e melhorias na educação básica pública. 

Outro fator importante nessa concepção de formação de professores é 

promover a autonomia dos professores ao colocá-los como protagonistas a partir do fazer 

pedagógico dos professores para melhorar a teoria e a prática deles. 

Tudo isso pode ajudar os professores, coordenadores e os profissionais que 

trabalham na escola a solucionar situações problemáticas que possam surgir no contexto 

escolar, partindo da colaboração coletiva de seus pares. 

Por último, perceber a importância que a prefeitura do município de Buriticupu 

está propiciando aos seus professores e coordenadores a partir dessa formação continuada 

que possa melhorar a qualidade de ensino público em seu município, tentando alavancar e 

melhorar os índices educacionais. 
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O CURRÍCULO NO ÂMBITO DA LDBEN DE 1996: implicações para a escola, 

para a formação docente e para o processo ensino-aprendizagem 

 

Scarlet Cristina Silva Sousa  

Francilva Costa de França  

Ângelo Rodrigo Bianchini 

 

INTRODUÇÃO  

 

A história da educação no Brasil remonta contextos em que a essência da 

formação docente estava associada a ideologias da classe dominante. Isso quer dizer que os 

currículos utilizados nos espações escolares se caracterizavam como mecanismo de 

limitação da liberdade democrática dos sujeitos envolvidos.  

Entretanto, com a Reforma do Estado, as novas formas de regulação social 

possibilitaram a concepção de currículo pensado a partir do processo de formação humana 

dentro dos espaços educacionais, o que levou o Estado a apoderar-se de um novo 

entendimento da importância de currículos em que a sistematização e organização das 

atividades educacionais estivessem em consonância das necessidades sociais, políticas e 

econômicas da sociedade. Para tanto, as questões educacionais ganharam o centro das 

discussões dentro de um contexto em que ensinar as novas gerações de alunos está se 

tornando uma tarefa cada vez mais complexa e por isso os currículos e os sistemas 

educacionais passaram a selecionar métodos e estratégias de ensino para se trabalhar 

dentro e fora da sala de aula buscando o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos.  

Seguindo esta lógica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 

9.394/96 - LDBEN) passou a nortear as ações realizadas no âmbito educacional, visando a 

qualidade do ensino nas suas diversas modalidades. E é a partir dela que as instituições 

escolares passam a trabalhar as concepções de currículos e o que devem inserir como 

metas e objetivos em busca do desenvolvimento educacional. 

Legitimar os currículos a serem utilizados nos espaços escolares a partir da 

formação cultural, requer o desenvolvimento de políticas eficazes que mantenham a 

uniformidade e a coerência considerando cada momento histórico. É claro que a mudança 
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de postura no sentido de favorecer a construção de currículos que incidirão diretamente na 

formação humana, também perpassa pelos avanços tecnológicos que proporcionaram aos 

sistemas educacionais, um envolvimento mais consistente em relação aos planos e 

objetivos a serem colocados em prática para a se organizar e gerir a educação a partir dos 

currículos. 

A Base Nacional Comum Curricular que passou a vigorar em 2018 foi um 

marco fundamental para que a concepção de currículo foi entendida como prioritário. 

Porém, essa ideia de um currículo nacional já estava prevista na Constituição Federal de 

1988, mas recentemente é que ela foi, de fato colocada em vigor. Formar professores que 

sejam partícipes dos processos de elaboração de planos estratégicos, a partir dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, sugerida pelo Ministério da Educação, é pensar na 

educação como forma de compreensão da epistemologia da formação humana, o que para 

Bourdieu (2007) quer dizer que o desenvolvimento escolar vai muito além do 

conhecimento formal adquirido na escola. Diante disso, questionam-se quais as 

implicações do currículo, no âmbito da LDBEN, na escola e na formação docente no 

Brasil?  

Traçar o objetivo aqui proposto parte do princípio em que os currículos são 

fundamentais para o processo de construção social do sujeito, e dessa forma, o objetivo 

proposto visa analisar a relação existente entre o currículo e as suas implicações no 

contexto escolar e na formação docente considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional é primordial. Os resultados aqui descritos foram levantados a partir de 

pesquisa de revisão bibliográfica e explicativa por fornecer um levantamento de trabalhos 

desenvolvidos por diversos autores e confrontar com os conceitos a serem elaborados no 

estudo e obter dados satisfatórios para a pesquisa. 

 

ESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO NO BRASIL: marcos históricos 

 

A trajetória da Educação no Brasil vem passando por inúmeras mudanças ao 

longo dos anos. Um dos fatores que contribuíram para tais transformações é que a 

sociedade se tornou ainda mais exigente passando a reconhecer seus direitos e deveres 

relacionados ao processo educacional. Neste contexto a figura do educador (a) cujo perfil 

vem mudando para acompanhar o novo paradigma que norteia todas as etapas da educação 
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se torna de fundamental importância, principalmente por ser ele que utiliza as 

metodologias e coloca em prática o currículo proposto para as modalidades educacionais. 

Os primeiros currículos foram fundamentados em teorias que não 

demonstravam a realidade educacional para a época, pois se por um lado a vinda da família 

real favoreceu para a reconstrução socioeconômica no Brasil, por outro, a educação 

ofertada à sociedade, não supria as necessidades da população em idade de formação e 

desenvolvimento humano. O que se verificou foi que, ao ofertar à sociedade espaços 

escolares com vistas à uma formação que atendesse aos objetivos da colônia, D. João VI 

traçou um marco histórico nos processos educacionais no Brasil. Isso quer dizer que as 

primeiras instituições de educação passaram a fazer parte da sociedade de então com a 

criação das Instituições de Ensino Superior, mas que se limitava à oferta de vagas somente 

para aqueles que possuíam capital econômico e cultural.  

Em Bourdieu (1989) o capital econômico é baseado em estruturas que se 

apropriam em de bens materiais, mas que constituem determinadas relações de poder e que 

interagem com o capital social, cultural e simbólico. O primeiro é para ele, baseado em 

relações entre os agentes sociais que constituem fontes de estratégias para a existência em 

sociedade. O segundo identificado como produto da acumulação de conhecimento 

adquirido nos espaços escolares, e o terceiro adquirido a partir de prestígio e honra em 

sociedade. Dessa forma, pensar um currículo específico no Brasil foi uma tarefa complexa, 

pois mesmo com as novas demandas educacionais na época em que a família real estava no 

Brasil, os níveis de ensino tinham o caráter ideológico do Império.  

Nesse contexto histórico, os currículos não eram pensados para atender a 

grande demanda de analfabetos que o Brasil apresentava, pois não era interessante letrar a 

população menos favorecida uma vez que isto iria significar a perda do controle sobre os 

aspectos reguladores que o Estado possuía diante da população. Era, portanto, de caráter 

assistencialista os processos educacionais vigentes, mas que, não priorizava uma formação 

completa do cidadão e nem a formação docente com currículos próprios.  

Para Mello (2014, p. 7):  

O Brasil chegou no limiar do século XXI, com uma regulação curricular 

complexa e burocratizada. Vários tipos de conteúdos curriculares tinham de ser 

combinados: obrigatórios e optativos; em nível de atividades, áreas de estudo ou 

disciplinas conforme a etapa ou ano escolar, sendo que cada uma destas poderia 

ser obrigatória ou optativa; e além disso tudo, conteúdos de educação geral e de 

"formação especial" profissionalizante, ambos também obrigatórios ou optativos.  
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A educação brasileira nessa perspectiva, se estrutura a partir de concepções que 

nos permitem identificar uma série de fatores que partem de um processo de expansão cada 

vez mais visível graças às políticas educacionais que o governo brasileiro vem adotando 

nas últimas décadas. Porém, quando se fala em organizar, democratizar ou mesmo 

socializar o ensino e o conhecimento devemos colocar em mente que tal processo se dá a 

partir de ações elaboradas e executadas em parceria com todos os envolvidos neste 

processo. 

As primeiras escolas de educação básica foram criadas com o intuito de 

proporcionar às crianças de 7 e 8 anos que já sabiam identificar as letras, mas essa 

educação não era baseada em um currículo específico que favorecesse o ensino e a 

aprendizagem de forma mais completa, visto que, as principais escolas foram fundadas de 

maneira descentralizada. Mesmo com esta realidade educacional, D. João VI adota uma 

nova perspectiva para a educação ao proporcionar a elaboração de um currículo nacional 

que considerava a indicação de disciplinas específicas a serem lecionadas pelos professores 

durante os 4 anos do nível elementar bem como no nível Superior – que na atualidade 

identificamos como Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

No início do século XX as concepções sobre currículo proporcionaram uma 

nova organização pedagógica. Neste viés, as Leis Orgânicas do Ensino na década de 1940 

fizeram com que fossem fixados nos currículos vigentes, disciplinas a serem lecionadas em 

todos os níveis de educação básica. Este cenário só foi possível graças à colaboração entre 

governo federal, estadual e municipal, na qual cada ente deveria traças suas estratégias 

curriculares voltadas para a sua realidade educacional. 

Os marcos legais para a educação nacional do governo militar de 1964 

passaram a serem revistos com as leis nº 5540/1968 para o ensino superior e a n° 

5692/1971 para a educação básica. A partir deste ponto, a ideia de currículo escolar 

proporcionou uma vertente mais completa diferenciando atividade, área de estudo e 

disciplina, além de unificação da escola com 8 anos de duração, mas com a tendência 

curricular para o ensino colegial voltado para a formação profissionalizante, uma vez que o 

Estado priorizava o sentido de capital econômico para perpetuar o seu crescimento. 
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Os ideais de cultura social proporcionaram para a reestruturação da educação e 

a percepção de currículo em pleno século XXI sofreu um novo entendimento. Entretanto, 

ao longo desse processo, Mello (2014, p. 7) pontua que: 

O Brasil chegou no limiar do século XXI, com uma regulação curricular 

complexa e burocratizada. Vários tipos de conteúdos curriculares tinham de ser 

combinados: obrigatórios e optativos; em nível de atividades, áreas de estudo ou 

disciplinas conforme a etapa ou ano escolar, sendo que cada uma destas poderia 

ser obrigatória ou optativa; e, além disso, tudo, conteúdos de educação geral e de 

"formação especial" profissionalizante, ambos também obrigatórios ou optativos. 

 

A estrutura curricular brasileira, baseada em contextos que trouxeram várias 

transformações ao processo educacional, perpassa pelo sentido que as etapas e modelos de 

construção do que deveria ser lecionado nos espaços escolares, serviram para que a 

construção de competências na formação de professores fosse inserida na realidade dos 

profissionais envolvidos. Este fato nos remete a ideia de que os valores e princípios 

voltados para o desenvolvimento da escolarização nacional passaram a perceber que as 

competências eram fundamentais para se chegar a uma educação de qualidade. Já em 1994 

Llavador, (1994, p. 370) já tecia suas contribuições referentes ao contexto curricular no 

Brasil voltado para essa construção e desenvolvimento de competências a partir do 

currículo, pois para ele “[...] a palavra currículo engana-nos porque nos faz pensar numa só 

coisa, quando se trata de muitas simultaneamente e todas elas inter-relacionadas”.  

Em Althusser (1983) encontramos uma análise comparativa entre a escola e a 

ideologia utilizada nela para que a classe dominante disseminasse as suas práticas. Para 

ele, as sociedades capitalistas dependem dessas formas de dominação para que os seus 

interesses possam continuar na sociedade como sendo a verdade absoluta, pois não era 

interessante que os currículos escolares trouxessem uma nova forma de pensar a educação 

enquanto mecanismo de libertação. É por isso que para Silva (2010, p.31), “[...] a 

sociedade capitalista não se sustentaria se não houvesse mecanismos e instituições 

encarregadas de garantir que o status quo não fosse contestado”. Perceber que os currículos 

sofreram uma reformulação ao longo dos anos nos remete a ideia de que este processo 

educacional foi favorável para que as sociedades pudessem se estruturar, pois partindo da 

concepção de Aparelhos Ideológicos do Estado em que Althusser nos traz o pensamento de 

ideologia dominante também dentro da escola. E o currículo escolar é, neste sentido, a 

ferramenta que concede o caráter prático dessa ideologia na escola. 
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Bourdieu e Passeron (2008) consideram que a educação perde seu espaço 

fundamental se considerarmos que aos Aparelhos Ideológicos do Estado, pois a 

legitimação e a reprodução das desigualdades sociais dentro e fora da escola se efetivam a 

partir da construção de currículos que se baseiam na preocupação em satisfazer as 

necessidades dos detentores de poder econômico. Isso quer dizer que os ideais de 

transmissão de conhecimentos a partir do currículo escolar voltado para a manutenção da 

ordem e das classes dominantes era prioridade, e qualquer movimento contrário a isso feria 

a reprodução ideológica que caracterizava o sistema capitalista, pois para Silva (2010 p. 

34) “[...] a dinâmica da reprodução social está centrada no processo de reprodução 

cultural”. Neste sentido, 

É provável por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema 

escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da escola 

libertadora, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores 

mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 

desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 

dom natural. (BOURDIEU, 2010, p. 41). 

 

A partir das primeiras concepções sobre a formação de professores associada à 

formulação dos currículos, a interpretação histórica da mudança curricular assume diversos 

significados. Entender a aparência de legitimidade das desigualdades sociais a que 

Bourdieu (2010) se refere é “[...] desenvolver um entendimento cumulativo dos contextos 

históricos nos quais está inserido o currículo contemporâneo” (GOODSON, 1995, p. 74). É 

claro que determinados elementos dentro dessa construção de conhecimento sob o enfoque 

curricular e da formação de professores esbarravam na legitimidade que a reprodução 

ideológica colocava no entendimento da sociedade de então. 

As transformações ocorridas no âmbito social, também proporcionaram 

mudanças de posturas em relação aos currículos escolares, e neste sentido, a formação de 

professores também ganhou uma nova interpretação. Formar cidadãos a partir de currículos 

empregados nas escolas e que contemplassem a realidade social de cada época foi um 

ponto fundamental para que, a formação dos profissionais da educação também fosse vista 

de uma maneira mais complexa. Isso quer dizer que os marcos regulatórios que 

favoreceram a construção de novos currículos voltados para atenderem os sistemas 

educacionais, foi fundamental. E no Brasil, foi com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) que a concepção de currículo foi, de fato, priorizada. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no contexto de elaboração da 

LDBEN também favoreceram para traçar o perfil de currículo que temos hoje. Porém, os 

PCN’s serviram de material de apoio aos professores, sem que tivesse a obrigatoriedade de 

utilizá-los, pois: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de 

concretização curricular. São uma referência nacional para o ensino fundamental; 

estabelecem uma meta educacional para a qual devem convergir as ações 

políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados 

à sua competência na formação inicial e continuada de professores, à análise e 

compra de livros e outros materiais didáticos e à avaliação nacional. Têm como 

função subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos Estados e Municípios, 

dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a 

discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos educativos, 

assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. 

(BRASIL, 1997, p. 29). 

 

Com essa nova abordagem sobre a formação dos sujeitos nas escolas, a 

LDBEN foi primordial para a educação e para os currículos utilizados nelas. As 

implicações da LDBEN resultaram na construção e discussões sobre os conteúdos a serem 

lecionados nas escolas o que incidiu também na ação do professor. É claro que pelo fato de 

os currículos terem sofrido longas reformulações, a formação dos professores para a 

educação básica também passou por alterações no sentido de possibilitar ao educando o 

seu desenvolvimento integral. E, portanto, o currículo a partir da LDBEN de 1996 trouxe 

implicações tanto para o contexto escolar quanto para a formação de professores que 

atuarão na educação básica considerando, neste enfoque, as novas configurações 

socioculturais a partir do século XX. 

 

O CURRÍCULO NA LDBEN DE 1996: implicações na escola e na formação 

docente 

 

O currículo e a LDBEN nº 9.394/96 são responsáveis por todas as diretrizes 

aplicadas nas escolas, por isso que a escola é uma instituição responsável pela 

disseminação dos saberes que são sistematizados com objetivo de alcançar os vários ramos 

da sociedade. É nesse viés que a escola entra como mecanismo de possibilitar às camadas 

populares um suporte inicial para que os educandos possam ser preparados para o exercício 

da sua cidadania. Para Libâneo (1998) quando ele coloca que a ação educativa é um 
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processo natural da sociedade, sendo que as instituições de ensino se apropriam desta 

tarefa, de forma sistêmica e intencional, assim, cabe evidenciar aqui que para a experiência 

que o aluno traz consigo seja considerada dentro desse contexto da educação.  

A LDBEN bem como o próprio currículo é responsável por todas as diretrizes 

aplicadas nas escolas, por isso é que a escola é considerada uma instituição responsável 

pela disseminação dos saberes que são sistematizados com objetivo de alcançar os vários 

ramos da sociedade. Nesse viés que a escola entra como mecanismo de transformação e 

que possibilita às camadas populares um suporte inicial para que os educandos possam ser 

preparados para o exercício da sua cidadania. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBEN) define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição Federal. 

A primeira LDBEN de 1961, que previa como marcos norteadores para o 

currículo três graus de ensino (primário, médio e superior) estabeleceu as primeiras formas 

de se conceber aquilo que seria abordado nos espaços escolares como conteúdos 

fundamentais. No grau primário “o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de 

expressão da criança e a sua integração no meio físico e social” (Art. 25) e de acordo com 

essa normativa, a base curricular desse grau deveria ser ministrada no mínimo ao longo de 

quatro séries anuais subsequentes e interdependentes. Era o ponto inicial para a construção 

do ser social dentro das escolas, e neste sentido, cabia aos espaços escolares fazer a 

mediação entre o conhecimento e a autonomia do educando dentro dos ideais da sociedade 

de então. “Para o ensino médio, destinado ao ensino de adolescentes o ensino médio era 

ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, abrangendo os cursos secundários, 

técnicos e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário” (Art. 34). 

Já no artigo nº 44 desse documento, que passou a ser voltado para as questões 

curriculares, faz uma correção no sentido de colocar os cursos secundários também neste 

viés uma vez que “o ensino secundário admite variedade de currículos, segundo as 

matérias optativas que forem preferidas pelos estabelecimentos” (LDBEN, Art. 44). 

Se formos levar em consideração que as políticas educacionais e os parâmetros 

curriculares nacionais elaborados ao longo da história educacional no Brasil não 

conseguiram atingir suas reais metas iniciais, devido à diversos fatores, mas sobretudo à 

falta de políticas públicas destinadas a isso, podemos perceber que a realidade brasileira 

nos coloca diante de perspectivas que podem trazer transformações a partir da mudança de 
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postura da sociedade dentro e fora da escola, e a LDBEN, no seu longo percurso de 

reformulações, possibilitou a retomada ou mesmo a efetivação de concepções de educação 

que outrora fora esquecido. 

Trata-se de perceber que o currículo é um novo projeto educativo, dentro de 

suas limitações, possibilidades e quem sabe, retrocesso, voltado para o atendimento das 

necessidades impostas pela atualidade e pelas perspectivas de futuro, tendo como ponto de 

partida a educação como instrumento de transformação do mundo e das condições 

humanas. Quando a LDBEN (1996) coloca “o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores” temos que tentar buscar uma nova forma de gerenciamento, 

comprometida com a formação de um novo homem, nova sociedade com a valorização do 

sujeito e do coletivo, ao mesmo tempo, com igualdade, justiça e equidade e fazendo assim, 

a escola democrática autônoma e de qualidade. Entretanto,  

A falta de coordenação e articulação da política educacional curricular tem 

impedido até agora que as unidades da federação, que são as mantenedoras e 

gestoras legais da educação básica, se comprometam com um pacto ou 

entendimento nacional no que respeita aos currículos de seus sistemas de ensino. 

É importante notar que esse entendimento deveria incluir o apoio técnico e 

financeiro do governo federal para fortalecer a capacidade de formulação e 

implementação de currículos adequados às realidades subnacionais e locais. 

(MELLO, 2014, p. 11). 

 

Para Libâneo (1998) a ação educativa é um processo natural da sociedade, 

sendo que as instituições de ensino se apropriam desta tarefa, de forma sistêmica e 

intencional, assim, cabe evidenciar que para a experiência que o aluno traz consigo seja 

considerada dentro desse contexto da educação. Outro ponto dentro da LDBEN (1996) que 

trata do “fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social” sucinta a concepção de que os 

currículos que são elaborados pensando na formação humana parte da ideia de que a escola 

faz parte do pensamento da sociedade enquanto fator e libertação, uma sociedade em 

constante mudança e que nos leva também a repensar o ensino, os problemas e as questões 

pedagógicas a ela recorrentes. É por isso que a formação teórica e prática do docente leva 

em consideração as transformações socioculturais, pois em cada período em que a 

sociedade se encontra surgem novas ideias e perspectivas educacionais. E, neste sentido, 
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métodos e estratégias que auxiliem os docentes na sua ação pedagógica são fundamentais 

para que haja tanto o seu próprio desenvolvimento quanto do educando. 

O currículo associado às metodologias aplicadas é primordial para que o 

educador cumpra seu papel que é contribuir com a base da formação cidadã de seus alunos, 

para tanto, este profissional precisa adquirir conhecimentos das teorias que versam sobre o 

desenvolvimento dos educandos, suas particularidades e fazer da sala de aula um ambiente 

acolhedor que fomente nas crianças o gosto de aprender e permanecer neste ambiente. 

O artigo 26 da LDBEN indica que a necessidade de criação de um sistema 

nacional de educação precisava de um currículo comum, pois: 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos. (BRASIL, 1996). 
 

A revolução da informática, a variedade de informações presentes neste século 

traz mudanças em todos os setores. Essa revolução possibilita novas organizações em 

todos os ramos da atividade humana, inclusive no campo do conhecimento e da cultura, o 

que exige nova orientação para o processo ensino-aprendizagem. Dessa forma: 

As Diretrizes da Educação Básica visam integrar as três etapas sequentes desse 

nível da escolarização, que comporta a educação infantil, a educação 

fundamental de nove anos e o ensino médio em um único todo dentro dos 

sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, propondo princípios de 

organicidade, sequencialidade e articulação para a formação dos alunos, que são 

considerados a partir de sua dimensão humana de sujeitos concretos, integrados 

ao meio ambiente físico e ao contexto histórico e cultural da sociedade, com suas 

condições corporais, emocionais e intelectuais. (MARCHELLI, 2014, p. 26). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 foi 

considerada um grande avanço no processo educacional brasileiro. Além disso, os 

Referenciais Curriculares reforçam o que já estava garantido traçando um novo perfil para 

os profissionais que atendem cada público alvo, profissional este que atualmente encontra-

se diante de um grande desafio que é transformar sua prática educativa pois a Educação já 

não é a mesma de tempos de outrora onde os educandos eram vistos apenas como sujeitos 

passivos e hoje ele já se tornou um ser capaz de produzir conhecimentos e para que isso 

aconteça precisa vivenciar momentos que oportunize aprendizagem.  

O currículo pensado com base na LDBEN de 1996 só reafirma o momento 

histórico em que a nossa sociedade passava. Momento este que configura o neoliberalismo 
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como norteador de ações e políticas voltadas para o desenvolvimento econômico do país. É 

por isso que: 

A proposição curricular apresentada pelas leis 5692/71 e 9394/96 fundamenta-se 

em contexto sociais, políticos e econômicos adversos, haja vista que na primeira, 

o currículo é o mote central na questão do desenvolvimento econômico e, na 

última, é relativizado em função da prescrição de uma sociedade democrática. O 

currículo previsto pelas leis, vale apontar, é um campo de lutas para a produção 

de significados e de uma política cultural satisfatória aos objetivos da nação; é 

uma arena de conflitos na qual moldasse a formação de múltiplas identidades, 

úteis ao desenvolvimento econômico e social. (MAZZANTE, 2005, p. 6). 

 

O currículo tratado como fundamental para a formação humana, nos pontua 

que o que se deve ensinar nas escolas deve ser pautado na base nacional comum curricular, 

que até então: 

Interage com a parte diversificada, no âmago do processo de constituição de 

conhecimentos e valores das crianças, jovens e adultos, evidenciando a 

importância da participação de todos os segmentos da escola no processo de 

elaboração da proposta da instituição que deve nos termos da lei, utilizar a parte 

diversificada para enriquecer e complementar a base nacional comum. […] tanto 

a base nacional comum quanto a parte diversificada são fundamentais para que o 

currículo faça sentido como um todo (PARECER CNE/CEB. apud BRASIL, 

2013, p. 32). 

 

Contata-se que as diretrizes da educação estão sendo modificadas e os 

resultados se tornam visíveis. São as ações coletivas que começam a se realizar. Os 

projetos de inclusão social confirmam o envolvimento da comunidade, fator que melhora 

os resultados da evasão e repetência. Portanto, a política educacional desenvolvida dentro e 

fora das escolas trás para a sociedade possibilidades de avanços de forma a transformar o 

ensino educacional com qualidade e levar a uma formação do sujeito crítico e consciente 

dos seus direitos e deveres. É promover, de acordo com Freire (1996), a liberdade de 

participação crítica dos educandos. 

O desvelamento do novo cenário educacional no Brasil evidencia a necessidade 

de se construir mecanismos fundamentais para a formação docente com vistas ao currículo 

adotado nos espaços escolares. Isso quer dizer que o ato de educar e a redefinição da 

profissional docente deve considerar as competências profissionais envolvidas 

(IMBERNÓN, 2000). Entretanto, o equilíbrio no processo de formação de professores com 

fundamentação nos currículos vigentes nos leva a pensar na perspectiva de construção 

social que envolva a teoria e prática. É claro que reações decorrentes dessa concepção 

envolvem as novas políticas educacionais na perspectiva de Estado Reformado, pois a 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

167 

intervenção estatal levou à construção de iniciativas que culminaram em documentos 

oficiais que abordavam o currículo e a importância da formação docente.  

Em meio a várias discussões no campo educacional, em 2014 se intensificou a 

construção de um currículo com vistas a uma base nacional comum. Neste viés, em 2018 

foi elaborado um documento normativo que entrará em vigor a partir de 2020, mas que em 

alguns Estados já está em execução. Tal documento refere-se a uma base nacional 

curricular em que todos os sistemas de ensino irão alinhar os seus currículos e integrar os 

conteúdos curriculares a um mesmo modelo. É claro que várias discussões foram feitas em 

relação a isso onde profissionais da educação se posicionaram contra e outros a favor. Na 

verdade a Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

Vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes 

brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na 

Educação Básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino 

Médio. Com ela os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um 

importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão participar e 

acompanhar mais de perto a vida escolar de seus filhos. (BRASIL, 2017). 

 

A BNCC definindo os conhecimentos essenciais que todo aluno tem o direito 

de aprender não exclui as particularidades regionais. Ela apenas integra os currículos em 

âmbito nacional para que as aprendizagens sejam potencializadas nacionalmente e cada 

aluno possa aprender o mesmo conteúdo que é lecionado em diversas regiões do país, 

promover mais igualdade e equidade nos processos educacionais de escolas brasileiras. E 

neste sentido, como o próprio documento afirma, a BNCC é “[...] um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica” (BRASIL, 2017, p. 7). 

É fundamental pontuar que a BNCC já era prevista no artigo 210 da 

Constituição Federal de 1988 bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e no Plano Nacional de Educação. Então 

não é um documento pensado de uma hora para outra, mas sim uma construção ao longo 

do desenvolvimento da educação nacional e que passou a priorizar algumas demandas 

educacionais com vistas ao desenvolvimento do país. 

Transformar as ações educacionais através de instrumentos adequados requer 

uma análise sistematizada daquilo que se pretende buscar e os objetivos a serem 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

168 

alcançados.  Desafiar-se é o primeiro passo para se chegar à superação e moldar as suas 

metas e objetivos dentro e fora das instituições escolares a partir da concepção do que se 

exige na educação contemporânea, evidenciando dessa forma, a necessidade de se pensar e 

analisar as mudanças necessárias para a conquista e aprimoramento das ações 

educacionais. 

As competências e habilidades previstas nela visam, sobretudo, as 

aprendizagens essenciais e o desenvolvimento da qualidade de ensino no país. É claro que 

as escolas terão um grande desafio pela frente, que é o de elaborar um novo currículo que 

seja fundamentado na nova BNCC, e isso deverá ser feito em regime de colaboração para 

que os reais objetivos da BNCC sejam contemplados e permita à sociedade vislumbrar as 

potencialidades educacionais a que tanto almejamos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O contexto histórico das concepções referentes ao currículo está carregado de 

ideologias e valores impostos à escola. As várias limitações que se evidenciaram ao longo 

da construção do currículo levaram a uma educação no modelo bancário onde o aluno 

escuta e o professor ensina. É claro que este modelo de educação, mesmo carregados de 

ideologia, como bem coloca Althusser em sua obra (Aparelhos Ideológicos do Estado), 

servia inicialmente, para manter a ordem social. Fato que Bourdieu (2010) também pontua 

em suas contribuições sobre educação e evolução dos contextos sociais. 

A partir do momento em que se concebe a educação como prioridade para 

todos, o currículo passa a ser reformulado, reestruturado e colocado em prática nas escolas. 

No primeiro momento havia certas contradições do que se devia ensinar e de que forma 

isso seria feito, mas ainda assim, se seguia o modelo proposto pelo governo, pois afinal de 

contas é ele que normatiza os documentos oficiais que visam o desenvolvimento do país. 

Com as novas demandas sociais este currículo passa a ser pensando a partir da 

Constituição Federal, que prevê direitos e garantias da sociedade, e, portanto, visa garantir 

o processo educacional como forma de assegurar um direito comum a todos. E a 

construção do currículo, quando pensado nas bases da LDBEN dá uma nova roupagem 

para a educação nacional, construindo um pensamento de que os conteúdos curriculares e 

como o ensino seria efetivado são fundamentais.  



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

169 

O currículo ganha uma visibilidade ainda maior quando esta LDBEN passa a 

colocar as demandas educacionais como prioritárias, pois com o neoliberalismo em 

desenvolvimento na época em que a Lei foi criada, as novas visões de educação e 

processos educacionais foram revistas. É nesse processo que se desenvolve uma vertente 

em que se assentam as bases comuns para o currículo em âmbito nacional, e que resultou 

na construção da nova Base Nacional Comum Curricular, documento norteador para se 

trabalhar os conteúdos curriculares integrados nacionalmente.  

O que se percebe é que essa nova Base Nacional Comum Curricular, prevista 

desde a Constituição Federal de 1988, foi construída no contexto socioeconômico em que 

as transformações tecnológicas trouxeram um novo viés no campo educacional, e passaram 

a ser discutidos conteúdos curriculares que iriam contemplar a realidade social vigente. 

Dessa forma, o que se infere é que o currículo não pode ser deixado de lado, pois é ele que 

influencia diretamente nas aprendizagens, significações e desenvolvimento da sociedade. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO 

Patricia Tanganelli Lara 

Eladio Sebastián-Heredero 

INTRODUÇÃO 

 

A discussão mundial de uma educação para todos, como um princípio na 

década de 1990, refletiu nas práticas pedagógicas, nas políticas educacionais e, 

principalmente, na formação de professores, que no Brasil se fez mais evidente depois da 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e a promulgação da LDB (BRASIL, 1996) 

que desencadeou uma séria de artifícios legislativos posteriores nesta direção.  

Ficou evidente que, para uma efetiva educação inclusiva, a formação de 

professores e a qualificação do ensino deveriam passar por modificações estruturais diante 

da especificidade das necessidades apresentadas, por esse público de estudantes, antes 

segregados ou excluídos das salas de aula comum. 

A rede pública municipal de São Paulo acompanhou essas mudanças, 

garantindo o acesso gradual às pessoas com deficiência, por meio da publicação de 

Decretos e Portarias. O objetivo deste artigo é apresentar a trajetória das políticas públicas 

que legitimaram a escolarização de estudantes público-alvo da Educação Especial no 

município de São Paulo, por meio da formação de professores. Inicialmente, discutiremos 

as mudanças nas políticas públicas implementadas no Brasil, que incidiram na 

concretização de políticas públicas de acesso nas escolas municipais de São Paulo. 

 

INCLUSÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS: 

algumas marcas teóricas e históricas 

No Brasil, as contradições das políticas educacionais acompanham o 

movimento de educação inclusiva que vêm, ao longo dos anos, apresentando diferentes 

significações.  
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Apesar da presença de uma educação para todos desde a primeira Constituição 

do Brasil, em 1824, e na primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 4.024/61, também 

está implícita no ensino fundamental, isto não se aplicou a pessoa com deficiência, e 

conforme Jannuzzi (2012, p.116) “[...] educadores abriram classes especiais, instituições, 

oficinas etc., separadas da educação regular”. 

Jannuzzi (2012, p.115, grifo do autor) ao contextualizar historicamente a 

educação das pessoas com deficiência no Brasil comenta que  

As vertentes pedagógicas consideradas procuravam partir das deficiências em si 

mesmas, do que diferia do normal, do que “faltava”, visando proporcionar-lhes 

condições para suprir sua subsistência, desde o desenvolvimento de habilidades 

simples, necessárias ao convívio social, até a sistematização de algum 

conhecimento para a inserção no trabalho. Havia preocupação com a possível 

autonomia do aluno, principalmente enquanto na educação regular, já nas 

décadas de 1950/1960, se apregoava indispensável ao desenvolvimento 

econômico do país. 

 

Assim, a autora explicita que as vertentes teóricas vincularam as questões do 

campo médico e psicológico, inspirando os trabalhos dos educadores em clínicas, centros 

de reabilitação, escolas anexas a hospitais (JANNUZZI, 2012). 

Nos anos de 1960 medidas entre o Ministério da Educação Brasileira (MEC) e 

a United Agency foi International Development (USAID) estabeleceram convênios de 

assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira, no período entre 1964 a 

1976, abrangendo desde a Educação Primária (atual Ensino Fundamental) até o Ensino 

Superior (MENDES, 2011).  Durante este período a Educação Especial foi uma das 

prioridades do I Plano Setorial de Educação e Cultura (1972-1974). 

 O modelo apresentado para a escolarização de pessoas com deficiência eram 

as classes especiais e a formação de professores para atuar nestas classes se dava como 

especialização do curso normal, como afirma Mendes (2011), os cursos regulares de 

formação de professores para o ensino especial foram iniciados em 1955 e até 1972 foram 

majoritariamente oferecidos como especialização do curso normal. 

 Segundo Mazzotta (1987), o primeiro curso regular de formação de 

professores para atuar na educação especial em São Paulo foi no Instituto de Educação 

Caetano de Campos, antiga Escola Normal Caetano de Campos. Segundo o autor se 

evidenciava no ensino de pessoas com deficiência física e intelectual uma tendência 

educacional médico-pedagógica e caracterizava-se pelo aspecto terapêutico e tecnicista. 
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 Após o Parecer nº 252/69 (BRASIL, 1969), do Conselho Federal de 

Educação CFE, que regulamentou o curso de Pedagogia, a formação de professores de 

educação especial passou a ser incumbência do ensino superior. O curso de Pedagogia 

visava a formação de professor para o ensino normal e especialistas para as atividades de 

inspeção, orientação, supervisão e administração.   Por meio deste Parecer os cursos de 

Pedagogia se organizaram em habilitações para formar profissionais especialistas nas áreas 

de atuação, conforme o conjunto destas atividades, fragmentando a formação do pedagogo. 

Nesse período não havia uma orientação quanto ao currículo mínimo a ser 

oferecido nas habilitações em educação especial oferecidas nos cursos de Pedagogia e 

somente em 1975, a partir das indicações do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 

67/75 e nº 71/76 a formação superior de professores para Educação Especial é definida por 

um currículo que inclui uma parte comum e outra diversificada (MAZZOTTA, 1987). 

Conforme Mazzotta (1987, p.75-77): 

Na parte comum incluem-se as disciplinas da formação pedagógica das 

licenciaturas, já que o sentido dado nas Indicações nº 68/75 e nº 71/76 é o de 

especializar o professor já licenciado para início da escolarização. 

A parte diversificada constitui-se das matérias específicas para as quatro áreas 

disciplinares: I – Deficientes da Audiocomunicação; II – Deficientes Físicos; III 

– Deficientes Mentais; e IV – Deficientes da Visão. 

 

Apesar das orientações, a formação de professores em educação especial em 

nível superior não se estendeu em todo o país e o movimento de inclusão no Brasil a partir 

da década de 1990, impulsionou novas regulamentações diante da necessidade de 

professores formados nesta área e a LDBEN - Lei nº 9.434, de 20/12/1996 (BRASIL, 

1996) retrocede quanto a necessidade de formação em nível superior. O inciso III do artigo 

59 regulamenta que ela deverá contar com “professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior, para atendimento especializado”, mas mantém a formação 

específica para os serviços de suporte pedagógico especializado. 

Bueno (2011, p.137) ao relacionar a trajetória de formação dos professores de 

educação especial e a trajetória de formação do professor para o ensino regular no ensino 

superior constata que: 

O fato de a formação do professor para a educação especial ter sido incluída 

como habilitação dentro de um curso que, regra geral, tratou a formação docente 

como subproduto da formação do especialista, contribuiu, de forma decisiva, 

para que se formasse um docente especializado, mas com muito pouca formação 

como professor. 
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O autor complementa ainda que:  

[...] na medida que essas habilitações centraram a formação do professor 

especializado nas dificuldades específicas desta ou daquela deficiência, reiterou 

mais uma “especificidade docente” que não levou em conta perspectivas 

ampliadas sobre a relação entre fracasso escolar e processos pedagógicos. 
(BUENO,2011, p.137) 

 

As habilitações nos cursos de Pedagogia estavam sofrendo críticas e, segundo 

Mendes (2011, p. 134) “[...] essa longa experiência de formação já vinha produzindo 

evidências que atestavam uma necessidade de reforma no âmbito das habilitações em 

Educação Especial do curso de Pedagogia”. 

Conforme um levantamento realizado por Bueno (2002) dos cursos de 

Pedagogia no Brasil, foi constatado que apenas 31 cursos, até 2000, ofereciam as 

habilitações em Educação Especial. A perspectiva de uma educação inclusiva, com 

professores formados para estabelecer uma mediação entre as dificuldades específicas, as 

potencialidades existentes e os processos pedagógicos do estudante com deficiência 

demandavam uma política mais consistente e específica diante das necessidades deste 

público.  

O Parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 2001), reafirma a proposta de 

educação inclusiva e indica a necessidade de uma avaliação pedagógica dos estudantes 

com deficiência, para identificar como está o processo educativo, legitimando a criação de 

serviços de apoio pedagógico especializado, responsabilizando a escola para o melhor 

atendimento às necessidades destes estudantes, devendo a cada unidade diagnosticar sua 

realidade e a viabilização dos melhores serviços para favorecer o sucesso escolar de todos. 

No mesmo ano, a Resolução nº 02/2001 do Conselho Nacional de Educação e 

da Câmara de Educação Básica (BRASIL, 2001), que institui as Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica, reitera as questões presentes na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) quanto ao ensino na diversidade 

culminando em dois modelos distintos de professores para trabalharem com estudantes 

com deficiência: os capacitados e os especializados. Os professores capacitados são 

aqueles que atuam em classes comuns com estudantes que apresentam alguma deficiência 

e que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos 

conteúdos sobre educação especial (BRASIL, 2001).  
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Ao analisar os processos de formação continuada, oferecido pelo Programa do 

Governo Federal “Educação Inclusiva: direito à diversidade”, no Mato Grosso do Sul, 

Kassar; Rodrigues e Leijoto (2011) destacam que ao professor da sala de aula comum, aos 

capacitados, compete, através de cursos de formação de 40 horas, perceber as necessidades 

dos estudantes com deficiência, valorizar a Educação Inclusiva, flexibilizar as ações 

pedagógicas nas diferentes áreas do conhecimento, avaliar continuamente a eficácia do 

processo educativo e atuar em equipe, inclusive com os professores especializados em 

Educação Especial. As informações sobre a organização de cursos de 40 horas proposta 

pelo Governo Federal, analisadas pelas autoras, indicaram que pelas características 

apresentadas no curso e pelos depoimentos concedidos para a pesquisa, a formação 

profissional apenas disseminava a ideia de “Educação Inclusiva”. Pedroso; Campos e 

Duarte (2013) e Mattos (2017) chegam a mesma conclusão para os cursos de licenciatura 

as primeiras e para um curso de graduação a última quando afirmam que os cursos de 

Pedagogia não tem uma reorganização curricular na direção das políticas da educação 

inclusiva.  

Miranda (2011, p.138) aponta que para a consecução de uma Educação 

Inclusiva os órgãos governamentais e as instituições de formação devem se 

responsabilizar, mencionando o papel que a pesquisa educacional desempenha no 

delineamento de políticas cujo objetivo é a qualificação do ensino. A autora destaca que 

[...] há necessidade de ser estabelecida uma política de formação inicial e 

continuada de professores, elaborada com a participação dos atores das escolas, 

com base em novos fundamentos teórico-metodológicos que possibilitem ao 

professor refletir sobre os seus saberes e as suas práticas e ser partícipe da 

construção de sua identidade profissional. 

 

A discussão sobre a formação docente propicia mudanças nas metodologias, no 

planejamento de atividades, no currículo, nos sistemas de avaliação e na organização das 

disciplinas que comporão os cursos oferecidos. No entanto, concordamos com Miranda 

(2011) e Mattos (2017) quando alertam que a inclusão de disciplinas isoladas, que tratam 

da inclusão de estudantes público alvo da Educação Especial, nos cursos de formação 

inicial e continuada de professores, não constitui medida suficiente para preparar os 

professores para atuarem em ambientes inclusivos. 

Os professores que atuam nas salas de aula comum, aqueles capacitados, 

devem receber o apoio dos professores especializados em Educação Especial para atuar de 
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forma colaborativa como alguns estudos apontam (VIEIRA; ALMEIDA, 2018; 

VILARONGA; MENDES, 2014). 

Os professores especializados em Educação Especial, conforme a Resolução nº 

2/2001 (BRASIL, 2001), são aqueles formados em cursos de licenciatura em Educação 

Especial ou em uma de suas áreas. O Artigo 18, §3º, estabelece a necessidade de 

comprovação de: 

I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas 

áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para 

educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental; 

II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 

educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, 

para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio (BRASIL, 

2001). 

 

Esta Resolução nº 2/2001 (BRASIL, 2001) indica que, para os professores já 

atuantes na área da Educação Especial, a formação pode ocorrer com a chamada formação 

continuada, sem especificação de carga horária, neste momento. Cabe aos Estados e 

Município oferecer a formação para os professores para o trabalho pedagógico com os 

estudantes com deficiência no contexto das salas de aula comuns.  

Para Omote (2004) aos professores especializados da educação especial está 

reservada a função de: 1)assessorar os professores de ensino comum nas práticas 

pedagógicas necessárias para a construção da educação inclusiva; 2) atender diretamente 

os estudantes com deficiência que, pela sua natureza, e talvez temporariamente, precisam 

de ambientes ou recursos especiais, que podem ser mais bem gerenciados no contexto de 

classe especial; e 3) atender diretamente as crianças e jovens com deficiência, com 

comprometimento de tal ordem que não têm possibilidade de iniciar nenhuma 

escolarização, mas em condições de aproveitar alguns programas de reabilitação, 

solidariamente vinculados a serviços que atendem a outras necessidades deles. 

A perspectiva da Educação Inclusiva desencadeou aos professores 

especializados novas funções, antes não exigidas. Diante das mudanças e de um 

movimento intenso pela inclusão escolar e a presença do professor da Educação Especial 

na escola comum, as habilitações em Educação Especial, nos cursos de Pedagogia “[...] se 

encontravam em fase terminal”, afirma Mendes (2011, p.136).  

A Resolução nº 2/2001 abriu precedentes para uma formação aligeirada, 

desconsiderando toda a história de quase 30 anos de formação dos professores de educação 
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especial no nível superior. Denari (2004, p.75) defende que a formação de professores de 

educação especial deve garantir: 

1 - que a mesma ocorra em nível superior descartando, assim, qualquer formação 

em nível médio e em outras alternativas aligeiradas; 

2 - que a parte específica desta formação seja alicerçada sobre uma base comum 

assegurando que, antes de tudo, o futuro profissional, seja um professor; 

3 - que a parte específica vise a atuação colaborativa entre o professor de 

educação especial e o professor do ensino comum; e que o apoio pedagógico 

esteja centrado, principalmente, no âmbito da classe comum. 

 

Mesmo com as discussões em Grupos de Trabalho de Educação Especial, em 

Congressos ou em Fóruns sobre a formação do professor de educação especial para atuar 

nas escolas comuns, a Resolução CNE nº 01/2006 (BRASIL, 2006) institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCN), extinguindo em seu artigo 10, 

as habilitações criadas pelo Parecer CFE nº 252/1969. Com a extinção das habilitações em 

Educação Especial, assim como as demais habilitações, criou-se um vácuo quanto à 

formação de professores especializados, aguardando ações políticas afirmativas para a sua 

normatização (BUENO; MARIN, 2011). 

Saviani (2009) ao contextualizar historicamente a formação de professores 

destaca a falta de clareza da formação do professor para atuar na Educação Especial após a 

Resolução nº 2/2001 e a Resolução CNE nº1/2006 (BRASIL, 2006). O autor considera um 

retrocesso em relação ao período inaugurado em 1946 com a Lei Orgânica do Ensino 

Normal, e defende que o lugar dessa formação poderia ser contemplado em sua 

especificidade no curso de Pedagogia.  

Analisando-se essas concepções de formação de profissionais para atuar na 

área, percebe-se a presença de dois projetos de formação em disputa. Um deles, criado 

desde a década de 1960 com características bem específicas durante a graduação em 

Pedagogia e com especificidades com uma das habilitações, portanto, uma formação inicial 

voltada ao trabalho com as crianças com deficiência e outro que propõe a formação em 

cursos de educação continuada para profissionais com outras formações iniciais, não 

específicas. Sai vencedora a segunda modalidade, com uma formação não tão voltada para 

a educação em geral e formação específica para cada modalidade de atendimento, como 

será apresentado na sequência. 

Como consequência, a inserção de estudantes com deficiência nas salas de aula 

comuns tem disseminado cursos de especialização sobre Educação Inclusiva e as ações da 
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Política Nacional têm movimentado o cenário da escola para a percepção das necessidades 

de mudança, posto que a imensa maioria dos docentes atuantes não têm formação inicial na 

área, temática que será tratada a seguir. 

 

AS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR COM A POLÍTICA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL,2008) define o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como o 

serviço especializado para os estudantes público alvo da Educação Especial, estabelecendo 

que: 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo 

de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. 

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização (BRASIL, 2008. p.11). 

 

O Decreto nº 6.571/2008 (BRASIL, 2008) e a Resolução nº 4/2009 (BRASIL, 

2009) institui as diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

educação básica, operacionalizando a nova política, garantindo o atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos estudantes público alvo da Educação Especial, em 

Salas de Recursos Multifuncionais. 

A Política Nacional (BRASIL, 2008) orienta que para atuar na educação 

especial, o professor deve ter como base de sua formação inicial e continuada 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos que 

possibilitem a sua atuação no atendimento educacional especializado. A formação dos 

profissionais da Educação Especial, deve ser de natureza multicategorial e possibilitar a 

atuação em diferentes ambientes, como orientado abaixo: 
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Essa formação possibilita a atuação no atendimento educacional especializado e 

deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas 

comuns do ensino regular, nas salas de recursos, os centros de atendimento 

educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de 

educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a 

oferta dos serviços e recursos da educação especial. Esta formação deve 

contemplar conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo em 

vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, visando à 

acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a promoção de ações de 

assistência social, trabalho e justiça (BRASIL, 2008, p.17-18). 

 

Mendes et al (2010, p. 129) apontam o desafio na formação multicategorial em 

preparar indivíduos com conhecimentos e habilidades para as áreas de especialização 

categóricas: deficiências (visual, auditiva, física, intelectual e múltipla), transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. As autoras completam a análise 

dizendo que em conformidade às especificações legais “[...] a Educação Especial deve 

direcionar suas ações para o atendimento às especificidades ou necessidades educacionais 

especiais de alunos com deficiência em todos os níveis de ensino da Educação Básica”. 

A prática pedagógica do professor especialista exige respostas que a sua 

formação multicategorial não irá responder. O investimento na formação inicial do 

professor, em um modelo de habilitações, garantia um espaço privilegiado de aquisição de 

conhecimentos na sua área de atuação, possibilitando o reconhecimento das necessidades 

impostas ao estudante com deficiência para a intervenção e aprendizagem. 

Esse modelo de formação multicategorial desconsidera as necessidades dos 

estudantes com deficiência em um ambiente inclusivo. Oliveira (2010, p.148) defende que: 

É necessário repensar a formação e buscar alternativas que considerem a 

dialética entre o geral e o especial, sem dicotomias e que, além disso, possa 

superar conceitos biologizantes e individuais de deficiência, mas é preciso ter 

cautela para não desconsiderar campos de conhecimento solidificados sem os 

quais a inclusão escolar também não ocorrerá, uma vez que determinados alunos 

precisarão de apoio extensivos para que sua participação nos espaços comuns 

possa estar plenamente garantida. 

 

Após a publicação da Política Nacional e dos Decretos para a 

operacionalização dessa política, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) em parceria com a Secretaria de Educação à 

Distância desenvolveram programas, projetos e implementaram ações de formação, 

oferecendo o Curso de Formação Continuada à Distância de Professores para o 

Atendimento Educacional Especializado, por meio de instituições públicas de Educação 

Superior. 
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Por meio de editais, o Ministério da Educação, abre a concorrência pública 

para que as universidades públicas federais e estaduais proponham cursos com, no mínimo, 

50 turmas de 20 alunos, no mínimo, em três modalidades: 

Especialização em atendimento educacional especializado (de 180 a 360 horas); 

Extensão ou aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado 

(mínimo de 180 horas); 

Extensão ou aperfeiçoamento para professores do ensino regular, que trabalham 

com Educação Especial na sala de aula comum (mínimo de 180 horas) 

(BRASIL, SEESP/MEC, 2009). 

 

O MEC subsidia as Universidades lançando o documento intitulado Projeto 

Político Pedagógico de Curso de Especialização Lato Sensu em Atendimento Educacional 

Especializado – AEE (BRASIL, 2009), contendo sugestões de conteúdos e ementas. 

Esta formação continuada está presente nas propostas educacionais como 

forma de assegurar o atendimento e o apoio aos estudantes com deficiência inseridos nas 

salas de aula comum, contudo alicerçado em uma formação com redução de custos.  

Este modelo, desenvolvido à distância através de mídias interativas e novas 

tecnologias da informação e comunicação, se organiza em projetos de cursos que 

partem do trabalho dos professores, exclusivamente em sua dimensão prática, 

reduzindo as possibilidades de mediação pedagógica necessária no processo de 

ensino, e não se sustenta quando confrontado com as condições de produção da 

vida material e da organização da escola e da educação, que demandam outras 

habilidades, capacidades e competências de seus educadores (FREITAS, 2007, 

p.4). 

 

Percebe-se uma fragilidade da formação nacional em formar professores à 

distância. A mesma autora aponta os riscos existentes nas propostas formativas com estas 

caracterizações. Segundo ela, as ações do MEC têm se pautado pela continuidade de 

programas de caráter continuado e compensatório, destinados à formação de professores 

leigos em exercício, a distância, em cooperação com os sistemas de ensino. 

Numericamente a formação de docentes em Educação Especial, após 2008, 

mudaram significativamente. Conforme os Dados do Ministério da Educação (BRASIL, 

2015) os docentes com formação em Educação Especial passaram de 3.691 em 2003 para 

97.459 em 2014, um aumento significativo para possibilitar a política de inclusão.  

Contudo cabe indagar: Que formação é esta que os professores receberam na área da 

Educação Especial? 

O crescente número de cursos de Educação Inclusiva, para a formação dos 

professores para o AEE, está centrado nas técnicas e nos recursos especializados, conforme 
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determinação das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009). Estes cursos não 

incorporam os conhecimentos sobre as necessidades singulares destes estudantes. 

Garcia (2011) ao refletir sobre a atual política de Educação Especial e o 

desenvolvimento do AEE nas salas de recursos multifuncionais, com função suplementar e 

complementar ao trabalho do professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental, coloca 

a incidência de um afastamento da possibilidade de um trabalho pedagógico mais 

articulado e compartilhado. A autora reitera a necessidade das universidades ou as 

instâncias formadoras, questionarem o modelo hegemônico de Educação Especial, nos 

termos propostos para a formação de professores e para a atuação profissional e as bases 

teórico-metodológicas. 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) em 2010 elaborou uma coleção intitulada “A Educação Especial na Perspectiva 

da Inclusão Escolar” (BRASIL, 2010) apresentando as novas práticas de ensino com vistas 

a atender as especificidades dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação articulados com os serviços do 

AEE, na escola comum. 

A partir das determinações legais e os conteúdos presentes nessa coleção o 

professor do AEE tem a responsabilidade de articular os processos da escola para a 

inclusão do estudante com deficiência. Este professor deve considerar, em sua avaliação, o 

modo como é feita a gestão da sala de aula do professor do ensino comum, mediante a 

organização do espaço físico, o tipo de atividade proposta e as estratégias da aprendizagem 

cooperativa, que devem ser discutidas de forma colaborativa entre os professores das salas 

de aula comum e o professor do AEE durante os encontros coletivos (BRASIL, 2010). 

Kassar (2014) ao discutir a formação de professores para a educação inclusiva 

e os possíveis impactos na escolarização de estudantes com deficiência, contextualiza as 

ações desenvolvidas pelo governo federal com os programas de formação de professores 

cotejando com os dados de escolarização desses estudantes. A autora faz referência aos 

cursos oferecidos nas instituições de ensino superior privado, na massificação do ensino 

por meio de cursos não presenciais oferecidos pelas universidades públicas (através da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB) e a diminuição da oferta de cursos específicos 

presenciais nas universidades públicas. 
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A autora ressalta o desafio da formação apropriada para os professores que 

atuam com os estudantes que historicamente eram identificados como da educação 

especial. Kassar (2014, p. 222) “[...] identifica a inexistência de um consenso sobre a 

formação do “capacitado” como do “especializado”, citando Saviani (2009) quanto ao “[...] 

esvaziamento de sentidos, silenciados/ apagados pelo discurso da multifuncionalidade 

docente ou de uma educação inclusiva, que se sustenta “nos pequenos ajustes” e nos cursos 

de formação massificados”. 

Esse desafio na formação do professor para atuar com estudantes com 

deficiência no contexto inclusivo é o foco das discussões apresentadas por Vaz e Garcia 

(2015) ao apresentar os modelos de formação do professor de educação especial em meio 

às políticas educacionais do início do século XXI. As autoras analisaram os documentos 

oficiais elaborados no período entre 2001 e 2011 que expressam a política de Educação 

Especial na perspectiva inclusiva. 

Ressaltando atualmente três modelos de professor apreendidos na análise de 

formação: o professor generalista, o professor especialista e o professor do AEE, Vaz e 

Garcia (2015) afirmam que o modelo de formação de professores especializados está 

centrado, em grande medida, nas deficiências, contrariando o ideário de inclusão 

educacional respaldado pelo respeito às diferenças e pelo direito de todos à educação. 

Assim, as autoras percebem que o professor especializado, assim como sua formação 

inicial, está sendo gradativamente desconsiderado na documentação representativa da 

política de Educação Especial (EE) atual. 

Quanto ao modelo de formação do professor generalista as autoras apontam 

que está centrado na apreensão de base comum do curso, disciplinas gerais sobre 

Educação, que auxiliem a compreender a relação com a EE. As autoras questionam se esse 

professor seria o denominado professor do AEE, ou se o professor do AEE é sinônimo de 

professor de EE, discutindo finalmente o modelo de professor do AEE. 

Vaz e Garcia (2015, p. 99) consideram que o professor do AEE pode ser 

considerado um “[...] professor generalista pelo viés de sua atuação, mas tem em sua 

formação as características do professor especializado com o enfoque nas deficiências”. As 

autoras afirmam que: “[...] o professor generalista é um profissional reconvertido para 

atuar no modelo de Educação Inclusiva promovido pelas políticas educacionais atuais, mas 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

184 

que ‘guarda aspectos da concepção de EE pautada na deficiência’”. (VAZ; GARCIA,2015, 

p.99). 

Na análise realizada pelas autoras na documentação representativa da política 

educacional, fica evidente a ênfase pela consolidação da política de formação continuada e 

em serviço ao professor do AEE e menor interesse pelo professor de Educação Especial. A 

formação do professor do AEE se restringe para atuar com os recursos e materiais 

adaptados no interior das escolas regulares. 

o projeto de professor de Educação Especial e sua formação guardam 

características comuns com os propósitos relacionados aos demais professores da 

Educação Básica no Brasil. Nesse aspecto, ressaltamos o direcionamento da 

formação com base na prática e na desvalorização da teoria e da reflexão sobre a 

apreensão do conhecimento escolar, o encaminhamento para a formação 

continuada a distância e, em sua maioria, na rede privada, e a necessidade de um 

profissional adaptável as mudanças, proativo e multifuncional (VAZ; GARCIA, 

2015, p.100).  

  

As exigências presentes na política de formação de professores especializados 

ou do professor de Educação Especial está sendo restrita teoricamente e tendo sua atuação 

alargada em um contexto de professor multifuncional (VAZ; GARCIA, 2015). 

A pesquisa de Michels (2011, p.89) realizada nos municípios catarinenses 

indicou que há uma centralidade em três grandes estratégias de organização na formação 

dos professores em Educação Especial: a base instrumental da formação, a ênfase na ação 

de gerir o sistema para torná-lo inclusivo e o ensino à distância como o mais adequado para 

tal formação. A autora conclui que a esse professor “[...] está reservada a tarefa de ser 

aquele que sabe fazer a inclusão, sem garantir, porém, o processo de escolarização a uma 

parte dos sujeitos excluídos historicamente”. 

O processo formativo, inicial e continuado, requer investimentos maiores nos 

profissionais que nela atuam. Pimentel (2012, p. 153) argumenta que o investimento 

contribuirá para “[...] minimizar as práticas pedagógicas excludentes, a “errônea crença na 

homogeneidade de turmas de estudantes e a padronização das ações como se todos 

aprendessem de uma única forma”. O direito de aprender deve ser assegurado numa 

perspectiva de respeito às diferenças. A autora revela que a ausência de conhecimento do 

professor sobre as peculiaridades das deficiências, o não reconhecimento das 

potencialidades destes estudantes e a não flexibilização do currículo “[...] podem ser 

considerados fatores determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagógicas 
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distanciadas das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão” 

Pimentel (2012, p.139). Considera, ainda, que, para a garantia da equidade no atendimento 

pedagógico deste público, a formação docente deve envolver, além do respeito, a 

compreensão da diversidade.  

Jesus e Effgen (2012, p. 18) consideram a formação continuada como um 

espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa de potencialização das práticas 

pedagógicas. As autoras enfatizam que a formação continuada é “uma oportunidade para 

(re)pensar as relações de poder existentes no currículo, os mecanismos utilizados para 

validar os conhecimentos e os pressupostos que fundamentam quem pode ou não aprender 

na escola”. 

O fundamento de uma formação continuada deve estar alicerçado em projetos 

que visem à transformação, apostando na escolarização e na educabilidade de todas as 

pessoas (JESUS; EFFGEN, 2012). De acordo com as autoras a ação docente constitui um 

possível movimento para a significação desses estudantes como sujeitos de conhecimento e 

direito. Os referenciais internacionais sobre educação inclusiva deixam clara a importância 

e a necessidade de formação continuada e seu impacto nos projetos de escolas inclusivas 

(BOOTH; AINSCOW, 2002; RODRIGUES, 2008; SEBASTIAN-HEREDERO, 2015).    

Formar professores é dotá-los de competência para construir as mediações 

entre práticas e saberes por meio da prática dos saberes e do saber das práticas 

(CHARLOT, 2005). Ao relacionarmos a prática e a formação, estamos construindo o 

conhecimento científico estruturado com sua relação com o mundo. Nesse sentido, as 

interações estabelecidas em um processo de formação exigem uma reflexão do modo de 

agir e pensar, dos interesses sociais, das concepções políticas e das condições de um 

determinado grupo em que o professor está inserido. 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 

PAULO (SME-SP) PARA O ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
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A SME - SP tem uma longa trajetória de serviços prestados na área da 

educação especial para pessoas com deficiência visual, auditiva física e intelectual. 

Conforme Prieto (2000) os registros contam desde a alocação de recursos públicos em 

1946 para a Fundação para o Livro do Cego no Brasil; a criação de escolas especiais para 

deficientes auditivos, sendo a primeira instituída em 1951 e instalada em 1952, que hoje 

recebe o nome de Escola Municipal de Educação Bilíngue (EMEB) Helen Keller; a 

manutenção de convênios voltados à prestação de atendimento terapêutico especializado a 

estudantes das escolas municipais da rede comum e a capacitação de professores que 

atuam na educação especial como a – Associação de Assistência à Criança Defeituosa 

(AACD)  e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)/SP; a cessão de 

terrenos públicos municipais para a Sociedade Pestalozzi de São Paulo em 1967 e a APAE, 

em 1964. Após essas ações iniciais o movimento de implementação de serviços de apoio 

de EE foram contínuos, com períodos que exigiram maior fluxo de ações e outros de 

consolidação das propostas pautadas.  

Em 1993 foi publicado o Decreto nº 33.891 (SÃO PAULO, 1993) como um 

serviço de apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais e a possibilidade 

de atendimento em instituições especializadas através de convênios estabelecidos com a 

rede municipal. Somente seriam encaminhados para as entidades sem fins lucrativos, 

conveniados com a SME os estudantes que não se beneficiariam do apoio das SAPNE 

instaladas nas Unidades Educacionais como já mencionado na introdução. 

As SAPNE eram instaladas nas Unidades Educacionais que apresentassem a 

demanda de estudantes com deficiência de sua Unidade e do entorno das escolas para a 

equipe de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Elas 

foram instaladas de forma categorial para atender cada uma das áreas das deficiências: 

salas de deficiência intelectual, física, visual e auditiva. 

Em uma ampla pesquisa sobre os serviços de apoio aos estudantes com 

deficiência intelectual na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no período de 

1997 até 2001, Prieto e Souza (2007) apontaram que em uma perspectiva de integração 

escolar as SAPNE nem sempre se caracterizaram como um recurso adequado para a 

escolarização integrada de uma parcela de estudantes com deficiência intelectual na classe 

comum, uma vez que as autoras constataram a necessidade de maior investimento na 

garantia de condições políticas, técnicas e materiais para sua implementação. 
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Após o movimento de inclusão escolar e da publicação da Resolução nº 2/2001 

(BRASIL, 2001) a SME-SP publicou o Decreto nº 45.415/2004, alterada pelo Decreto nº 

45.652/ 2004, e regulamentada pela Portaria nº 5.718/2004, revogando o Decreto nº 

33.891/1993. Segundo o novo Decreto as SAPNE passaram a ser denominadas Salas de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI). 

O Decreto nº 45.415/2004 regulamenta as diretrizes da política de atendimento 

tais como: as questões relativas à sistemática de matrícula; condições para o atendimento 

da demanda da rede; avaliação pedagógica; definição de pessoas com deficiência; 

organização dos serviços de apoio especializado; e acessibilidade. Esse Decreto tinha como 

objetivo trazer as novas diretrizes de Educação Especial, assegurando os serviços de apoio 

pedagógico aos estudantes com deficiência matriculados nas salas de aula comum. Os 

serviços de educação especial do município de São Paulo, conforme as Portarias 

Municipais nº 5.718/2004 e 5.883/2004, são aqueles prestados pelo Centro de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), constituídos pelo Professor de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão (PAAI) e a Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

(SAAI), pelas Escolas Municipais de Educação Especial (EMEE) e pelas instituições 

conveniadas. 

Portanto, além das mudanças de nomenclatura o Decreto nº 45.415/2004 (SÃO 

PAULO, 2004a) cria os CEFAI que deveriam ser instalados em cada uma das Diretorias 

Regionais de Educação de São Paulo. A implantação e implementação dos CEFAI deveria 

contar com uma equipe de quatro PAAI, cada um na área das deficiências: intelectual, 

visual, auditiva e física. Os PAAI deveriam realizar o serviço itinerante por meio de visitas 

periódicas às Unidades Educacionais, atuar conjuntamente com os educadores da classe 

comum e a equipe técnica da Unidade Educacional, na organização de práticas que 

atendam às necessidades educacionais especiais dos educandos e educandas durante o 

processo de ensino-aprendizagem (art.6º). Para o apoio pedagógico aos estudantes com 

deficiência nas UE, com um trabalho suplementar, complementar ou, exclusivo a serem 

prestados nas SAAI. 

Após a publicação do Decreto nº 45.415/2004 (SÃO PAULO, 2004a) e da 

Portaria 5.718/2004 (SÃO PAULO, 2004c) o número de SAAI instaladas nas Unidades 

Educacionais foi gradativamente ampliada e continuavam com o caráter categorial por área 

de deficiência: intelectual, visual, auditiva e física. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

188 

O regente da SAAI, conforme o Art. 16 da Portaria nº 5.718/2004 (SÃO 

PAULO, 2004c), era designado pelo Secretário Municipal de Educação e deveriam 

comprovar especialização ou habilitação em Educação Especial ou em uma de suas áreas. 

O parágrafo segundo do art. 16 desta Portaria, atribui à SME a responsabilidade de 

oferecer aos professores oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de 

especialização priorizando aqueles que já se encontravam na regência da SAAI, antiga 

SAPNE. 

Diante destas novas perspectivas a SME organizou um plano de ação com o 

objetivo de: implantar e implementar os CEFAI; ampliar o número de SAAI; formar 

professores especialistas para atuar nos serviços de Educação Especial; compor o quadro 

de PAAI; entre outros (SÃO PAULO, 2008). 

A SME por meio da DOT-EE elabora um projeto de formação docente, 

traçando várias ações formativas e pensando numa formação continuada em serviço. 

Dentro dessa perspectiva, estabelece convênios com instituições formadoras para 

assessoria pedagógica, cursos de formação, elaboração e confecção de materiais formativos 

para os professores e as escolas, com uma ampla publicação orientadora sobre as 

expectativas curriculares de todos os anos escolares, para os primeiros anos do Ensino 

Fundamental, para os projetos de alfabetização da rede, referenciais de avaliação e vídeos 

gerais e específicos para a Educação Especial. 

Entre essas ações, uma da maior importância, foi a abertura de concorrência 

pública para a oferta de cursos Lato Sensu para a formação dos professores em exercício 

considerando as necessidades de cada região de São Paulo, por intermédio da autorização 

do Secretário de Educação. Após o processo de inscrição das diferentes universidades 

públicas e privadas, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

– Campus Marília foi escolhida para oferecer o curso aos professores da rede, devido ao 

seu Honorário saber relacionado à EE. 

Com todo esse processo definido, a Secretaria de Educação do Município de 

São Paulo comunicou através de Diário Oficial a abertura de curso de pós-graduação Lato 

Sensu: “Formação dos Professores em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 

Auditiva, Física, Mental e Visual”, a ser ministrado por essa universidade, considerando o 

Decreto nº 45.652 de 23 de dezembro de 2004, em consonância com a Resolução CNE/CP 

nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Os cursos foram oferecidos à partir de 2006 para a 
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formação dos professores visando o atendimento e apoio aos estudantes com deficiência 

matriculados nas salas de aula comum. 

Os professores interessados em realizar o curso, faziam a inscrição no CEFAI 

de sua região, e eram selecionados após a apresentação de currículo, documentos 

comprobatórios de Ensino Superior, e de uma entrevista agendada com os PAAI.  Prieto e 

Andrade (201p.102-103) ao apresentarem as ações de formação no âmbito da SME-SP e/ 

ou da DOT-EE relataram como ocorria o processo de seleção dos professores para a 

participação nesses cursos: 

O procedimento de seleção dos profissionais foi rigoroso, a partir de critérios de 

seleção pautados em: afinidade teórica e prática com a área; experiências e 

conhecimentos anteriores; características pessoais como flexibilidade, 

capacidade dialógica e de análise; não terem mais de uma jornada de trabalho, 

pois os horários de oferta de atendimento educacional especializado devem ser 

flexíveis para que atendam a diferentes exigências desse alunado; E de não 

serem professores da Educação Infantil, pois nessa rede de ensino seu 

deslocamento para outras funções é dificultado em decorrência de haver pouca 

margem para substituições. 

 

Mesmo com todo esse procedimento para a seleção dos profissionais para 

realizar o curso e da assinatura de um termo de compromisso especificando que após a 

conclusão do curso, os professores deveriam atuar como PAAI ou regente da SAAI, por 

oito anos, muitos declinaram do compromisso por entraves como a falta de substitutos e a 

mudança na disposição pessoal inicial (PRIETO; ANDRADE, 2011). 

Houve um incentivo da SME para que os participantes dos cursos assumissem 

o compromisso com a EE autorizando os cursistas dos cursos de pós-graduação Lato 

Sensu: “Formação dos Professores em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 

Auditiva, Física, Mental e Visual” a assumirem as funções de PAAI e de regente de SAAI, 

mesmo sem concluírem o curso.  

Assim, os docentes em formação eram gradativamente designados para atuar 

como PAAI, constituindo as equipes dos CEFAI, realizando o serviço itinerante mediante 

de apoio e acompanhamento pedagógico, em visitas periódicas às Unidades de Ensino, 

trabalhando junto aos estudantes com deficiência, professores, equipe técnica, quadro de 

apoio e família, e nas SAAI, que foram ampliadas junto às Unidades de Educação após a 

publicação do Decreto 45.415/2004 (SÃO PAULO, 2004a) e da oferta dos cursos de 

Especialização. 
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Com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) a SME, dando continuidade a sua trajetória nesta 

direção, publica a Portaria 2.755/09 (SÃO PAULO, 2009), instituindo uma Comissão 

Especial de Trabalho, com representantes dos diferentes setores da secretaria da 

administração pública tais como: transporte; prédios e equipamentos; convênios; recursos 

humanos; saúde escolar; e os diretores das escolas para identificar as lacunas presentes 

para a efetiva implementação da Política Nacional e a elaboração de um plano de ação, 

para atender as necessidades educacionais especiais dos estudantes da Rede Municipal de 

Ensino (RME) (DRAGO; OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Oliveira e Drago (2012, p.253): 

Esta comissão, após amplo estudo da rede escolar e mapeamento de suas 

necessidades, apresenta à Secretaria Municipal de Educação um relatório (SÃO 

PAULO, 2010) sobre as condições atuais de atendimento as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos matriculados nas escolas municipais, aponta as 

ações e articulações necessárias para o aprimoramento e alcance das metas da 

educação especial do Município e propõe adequações normativas em função da 

legislação nacional em vigor, bem como estratégias a serem utilizadas a curto, 

médio e longo prazos no âmbito desta Secretaria. Aponta ainda, a necessidade 

premente do desenvolvimento de ações intersetoriais para assegurar o direito das 

pessoas com deficiência, na conformidade da legislação em vigor. 

 

Estas ações foram consubstanciadas num programa denominado: Programa 

Inclui que se caracterizava por organizar as políticas públicas de educação especial, que já 

vinham sendo implantadas e constituir projetos com objetivos específicos, desenvolvidos 

de forma articulada, constituindo uma rede de apoio ao estudante, à escola e à família, por 

meio de suportes e serviços especializados conforme o Art. 2º do Decreto nº 51.778/2010 

(SÃO PAULO/2010): 

Art. 2º. O Programa Inclui será integrado por diversos projetos com objetivos 

específicos, desenvolvidos de forma articulada, constituindo uma rede de apoio 

ao aluno, à escola e à família, por meio de suportes e serviços especializados que 

viabilizem o acompanhamento da trajetória escolar e do processo de 

aprendizagem do aluno, na seguinte conformidade:  

I - Projeto Identificar: qualificar, na Rede Municipal de Ensino, os dados de 

alunos com quadros de deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação 

apontados no Sistema Escola On Line - Sistema EOL;  

II - Projeto Apoiar: ampliar as ações de suporte pedagógico especializado para o 

público-alvo da educação especial, por meio de:  

a) instalação e manutenção das Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - 

SAAIs nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino;  

b) ampliação do módulo de Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - 

PAAI e designação de servidores incumbidos das atividades de apoio 

administrativo, para atuação nos Centros de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão - CEFAIs, instalados em cada Diretoria Regional de Educação - DRE;  
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c) distribuição de estagiários nos CEFAIs para atuação nas unidades 

educacionais da região;  

d) readequação dos convênios com instituições especializadas, de acordo com as 

diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;  

III - Projeto Formar: oferecer formação específica aos professores para atuação 

nos serviços de educação especial, bem como formação continuada aos 

profissionais de educação;  

IV - Projeto Acessibilidade: eliminar as barreiras arquitetônicas, físicas, de 

comunicação, de acesso ao currículo e de transporte que impeçam os alunos com 

quadros de deficiência e TGD de participarem, em condição de equidade, de 

todas as atividades educacionais;  

V - Projeto Rede: oferecer aos alunos matriculados nas unidades educacionais da 

Rede Municipal de Ensino, que apresentem quadros de deficiência e TGD, apoio 

intensivo na locomoção, alimentação e higiene para participação nas atividades 

escolares;  

VI - Projeto Reestruturação das Escolas Municipais de Educação Especial - 

EMEE: reorganizar as Escolas Municipais de Educação Especial na perspectiva 

da educação bilíngue;  

VII - Projeto Avaliar: analisar os impactos da implantação e implementação do 

Programa Inclui nos alunos e unidades escolares, bem como avaliar e 

acompanhar os processos de aprendizagem do público-alvo da educação especial 

(SÃO PAULO, 2010). 

 

Conforme Oliveira e Drago (2012) o Programa Inclui reúne, nos diferentes 

projetos, o anseio ou as expectativas pontuadas pela legislação e pela literatura da área. 

Com a atuação em diferentes âmbitos o Programa Inclui oferece suporte ao processo 

inclusivo, englobando ações desde a questão da identificação das necessidades da escola e 

dos estudantes, o apoio pedagógico especializado, a formação dos profissionais da 

educação, a acessibilidade, a constituição de redes de apoio, e a avaliação. 

Conforme pesquisa realizada por Oliveira e Drago (2012) em 2010 foram criadas 

133 SAAI e em 2011, 46 salas, ampliando em 179 o número de salas se comparadas com o 

ano de 2009. A Figura 1 exemplifica o número de instalações de SAAI ao longo dos anos 

na RME/SP. 
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Figura 1 - Fluxo de instalação de SAAI de 1992 a 2011 

 

Fonte: Elaborado por Oliveira e Drago (2012) 

Conforme os dados do Portal da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, atualmente existem 558 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) (SME, 2016) 

estabelecidas nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A figura 2 abaixo 

demonstra a evolução após a publicação do Decreto nº 51.778/10 e a continuidade das 

políticas de educação especial na RME. 

 

Figura 2 - Número de SAAI nas treze regiões de São Paulo. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pela RME – SP –Educação Especial agosto/ 2016. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

193 

 

As regiões não possuem o mesmo número de Unidades Educacionais, portanto, 

elas possuem um número desigual de quantidades de SAAI.  

Em 2012, por meio da publicação da Portaria 2.496/12 (SÃO PAULO, 2012) 

as SAAI deixam de ter um caráter categorial por deficiência e são caracterizadas, como na 

Política Nacional, como espaço organizado para a realização do Atendimento Educacional 

Especializado, em caráter complementar ou suplementar “[...]aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento – TGD e altas habilidades/ superdotação, que dele 

necessitar” (Art. 3º). 

A SME – SP resistiu ao modelo implementado na Política Nacional por quatro 

anos, apesar de continuar formando seus professores de forma categorial. Bueno (2011, p. 

194) considera que: 

Partindo da perspectiva do respeito à diversidade, o discurso hegemônico da 

inclusão, na ânsia da não rotulação e não estigmatização propõe uma ação 

pedagógica que, ao fim e ao cabo, trata os desiguais como se fossem iguais, pois 

não reconhece que uma deficiência específica implica processos específicos de 

ensino que, se não efetivados, redundarão em não aprendizagem. 

 

Segundo o autor a desconsideração atual sobre os procedimentos específicos de 

ensino para um grupo determinado de estudantes pode resultar no fracasso escolar. O 

planejamento do ensino para os estudantes com deficiência implica condições oferecidas 

pela SME de medidas de formação específica dos seus professores. 

A SME – SP conseguiu implantar as SAAI, com o objetivo de apoiar e 

acompanhar os processos de aprendizagem escolar dos estudantes com deficiência na rede, 

após a articulação e convênio estabelecido com a UNESP- Marília. A parceria com a 

universidade contribuiu para o conjunto das ações e projetos desenvolvidos desde a 

publicação do Decreto Municipal nº 45.415/2004 (SÃO PAULO, 2004). 

É possível constatar com o Figura 7, que o resultado do investimento na 

formação dos professores efetivos na rede e a publicação do Programa Inclui, o número de 

SAAI instaladas nas Unidades Educacionais aumentou significativamente. De 2012 com 

382 SAAI para 555 em 2016, uma ampliação de 45%. Além da instalação de novas SAAI 

o Art 2º, inciso II, letra “b” do Decreto Municipal nº 51.778/2010 (SÃO PAULO, 2010) 

estabelece a ampliação do módulo de PAAI, de acordo com as características e 

necessidades de cada DRE para atender as necessidades de formação e acompanhamento 
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da demanda de estudantes com deficiência nas diferentes regiões de São Paulo. Houve um 

aumento nas equipes de CEFAI como demonstrado na Tabela 1: 

Tabela 1 – Número de PAAI nos treze CEFAI do Município de São Paulo 

DRE/ CEFAI 
PAAI 

2008 2010 2012 2013 2014 2015 ago/16 

Butantã 3 4 4 7 7 8 9 

Campo Limpo 4 6 2 11 10 12 11 

Capela do Socorro 4 5 4 4 8 7 8 

Freguesia do Ó 3 3 3 7 8 11 12 

Guaianases 3 3 7 6 9 11 12 

Ipiranga 4 5 3 1 3 6 6 

Itaquera 2 3 3 5 7 6 5 

Jaçanã/Tremembé 5 7 8 8 8 8 9 

Penha 3 5 5 6 7 8 7 

Pirituba 4 5 3 9 9 11 11 

Santo Amaro 3 3 1 5 5 8 8 

São Mateus 2 4 7 8 9 9 10 

São Miguel 6 5 6 5 6 8 9 

TOTAL 46 58 56 82 96 113 117 
Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pela RME – SP –Divisão de Educação Especial 

agosto/ 2016. 

 

A expectativa do Programa Inclui, por meio do Projeto Apoiar era ampliar, 

agilizar e qualificar o apoio pedagógico especializado oferecendo condições para a 

permanência e acompanhamento da trajetória escolar do estudante com deficiência 

(OLIVEIRA; DRAGO, 2012). O Projeto Formar, presente no Art. 2º Inciso III do Decreto 

nº 51.778/2010 (SÃO PAULO, 2010), teve como objetivo oferecer formação continuada 

para professores da RME-SP e formação específica para os professores que iriam atuar na 

área de educação especial (PAAI e professores regentes da SAAI).  

Este projeto deu continuidade às ações desenvolvidas desde a parceria firmada 

com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP/ Marília. Os 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, até 2008 já haviam formado 250 professores nas 

áreas das Deficiências: Intelectual, Auditiva, Visual e Física. Após a publicação do 

Programa Inclui foram estabelecidas novas turmas para a formação dos professores da 

RME-SP, nas áreas da deficiência intelectual e auditiva. 
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A RME investiu, também, na formação continuada dos professores com cursos 

optativos de curta duração, seminários regionais de formação e as formações nos horários 

de encontro coletivo nas escolas, para os professores que optam pela Jornada Especial 

Integral de Formação (JEIF) e permanecem na escola após o turno escolar. Para essas 

formações foram produzidos, pela equipe de Educação Especial da RME, documentos e 

DVD que trataram da avaliação dos estudantes com deficiência e orientações curriculares 

para estudantes com surdez. 

O Programa Inclui atuou desde a matrícula do estudante público alvo da 

Educação Especial, sua permanência na escola e principalmente, seu acesso pleno ao 

currículo escolar com o apoio dos professores formados nos cursos de pós-graduação Lato 

Sensu: “Formação dos Professores em Educação Especial nas Áreas das Deficiências”.  

Após esse Programa, a RME – SP publicou o Decreto nº 57.379/ 2016 (SÃO 

PAULO, 2016) regulamentado pela Portaria nº 8.764/2016, dando continuidade às políticas 

de acesso e atualizando as novas terminologias não trazendo grandes modificações 

daquelas já efetivadas anteriormente.  A RME – SP, desde 2015, não efetiva novos 

convênios para a formação de seus professores para cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

na área da Educação Especial e Inclusiva, demonstrando ausência de iniciativa de uma 

política municipal, que considera não só o acesso, mas a garantia da permanência dos 

estudantes público-alvo da Educação Especial nas salas de aula comum. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento das legislações brasileira e municipal possibilitou constatar os 

avanços efetivados após as discussões mundiais sobre a “Educação para Todos” e a 

viabilidade da implementação de uma política de formação de professores. 

A força da lei, neste caso para desenvolvimento da educação inclusiva nas 

escolas brasileiras, não se considera uma garantia da efetivação, sendo patente a 

necessidade de uma formação de todos os profissionais que nelas atuam.  

A formação inicial dos professores seja no curso de graduação ou de 

licenciatura ainda tem um longo caminho a ser percorrido com o fortalecimento dos planos 

com conteúdos sobre inclusão e com garantia de uma formação de qualidade para o 
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atendimento, por estes profissionais, dos alunos diversos que frequentam as escolas 

brasileiras, todas elas inclusivas, a partir da legislação vigente. 

A formação em educação especial, dos professores efetivos da Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo, estava presente nas políticas públicas inclusivas proposta pela 

Secretaria Municipal de Educação, na sua maioria, realizada por meio do curso de pós-

graduação Lato Sensu: “Formação dos Professores em Educação Especial nas Áreas das 

Deficiências” em parceria com a UNESP/Marília. Essa formação concretizou o acesso dos 

estudantes público-alvo da Educação Especial. 

Essa política de formação de professores do Município de São Paulo efetivadas 

de 2005 a 2013, contribuíram para afiançar, revisar e refletir sobre práticas novas e 

recursos práticos que se aprendem como formas operativas para se fundamentar no 

cotidiano escolar. Há necessidade de criar e potenciar outras formas de complementar a 

formação em serviço junto aos próprios colegas dentro das instituições escolares que 

devem potenciar o trabalho colaborativo entre professores regentes e professores 

especialistas. 

 

REFERÊNCIAS 

BOOTH, T.; AINSCOW, M. The Index for Inclusion. 2. ed. Bristol: Centro para Estudos 

de Educação Inclusiva, 2002. 

BRASIL. Ministério da Educação. Leis e Decretos. Lei 4.024/61. Diário Oficial da União, 

21 de dezembro de 1961. 

________. Conselho Federal de Educação. Parecer 252 de 1969 que estabelece o 

currículo mínimo do curso de pedagogia. Brasília, DF, 1969. 

________. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial (da) União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 

27833. 

________. Parecer CNE/CEB nº 17/2001, de 03 de julho de 2001. Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Brasília: MEC, 2001a. 

________. Resolução CNE/CEB nº 02 de 11 de Setembro de 2001. Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. Diário Oficial da União 14 de setembro de 

2001b. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

197 

________. Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006 Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Brasília, DF, 2006. 

________. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Inclusão: revista da educação especial, v. 4, n 1, jan./jun. 2008. Brasília: MEC/SEESP, 

2008a. 

________. Decreto nº 6571 de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado. Brasília, DF, 2008b. 

________. Resolução n.04/09. Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, 2009a.  

________. Edital do Programa de Apoio à Educação Especial. 2009. Brasília: CAPES, 

2009b. 

________.  A educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. Brasília. MEC, 

SECADI, 2010. 

________. INEP. Sinopse da Educação Básica 2015. Disponível em: http:// 

portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse. Acesso em: 27 ago. 2019. 

BUENO, J. G. S. Educação especial brasileira: questões conceituais e de atualidade. São 

Paulo: EDUC, 2011a.  

________. A educação especial nas universidades brasileiras. Brasília: MEC: Secretaria 

de Educação Especial, v. 1, 136 p., 2002. 

________.; MARIN, A.J. Crianças com Necessidades Educativas Especiais, a Política 

Educacional e a formação de Professores: dez anos depois. In: CAIADO, K.R.M; JESUS, 

D.M.; BAPTISTA, C.R. (org.) Professores e educação especial: formação em foco. Porto 

Alegre: Mediação/ CDV/FACITEC, v. 2, p. 111-132, 2011b. 

CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, Formação de professores e globalização: 

questões para a educação hoje.1.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005.  

FREITAS, Helena Costa Lopes de. A (nova) política de formação de professores: a 

prioridade postergada. Educação & Sociedade. v.28. Campinas, SP: 2007. 

GARCIA, R. M. C. Política Nacional de Educação Especial nos anos 2000: a formação de 

professores e a hegemonia do modelo especializado. In: CAIADO, K.R.M.; JESUS, D. M. 

de; BAPTISTA, C.R. Professores e educação especial: formação em foco. v. 2. Porto 

Alegre: Mediação/ CDV/FACITEC, 2011.p.65-78. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

198 

JANNUZZI, G.de M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do 

século XXI. 3ª ed. ver. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. 

JESUS, D. M.; EFFGEN, A. P.S. Formação docente e práticas pedagógicas: conexões, 

possibilidades e tensões. In: MIRANDA, T. G e GALVÃO FILHO, T.A. (org). O 

professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, 

2012.p.17-24. 

KASSAR, M. C. M. A formação de professores para a educação inclusiva e os possíveis 

impactos na escolarização de alunos com deficiências. .In: Cadernos CEDES: educação 

escolar de pessoas com deficiências: analise de indicadores educacionais. Campinas, v. 34, 

n. 93, p. 207-224, maio/ago. 2014. 

________.; RODRIGUES, A. P. N.; LEIJOTO, C. P. Possibilidades e alcances dos 

processos de formação continuada: um estudo de caso. In: CAIADO, K. M; JESUS, D.; 

BAPTISTA, C. Professores e educação especial: formação em foco. v. I. Porto Alegre: 

Mediação, 2011. p.143-158. 

MATTOS, M.O.  Formación inicial de profesores y escuela inclusiva en la UNESP-

FCLAr. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Educação. UNESP-

FCLAR. 2017.  

MAZZOTTA, Marcos. Educação especial: Comum ou especial? São Paulo: Pioneira, 

1987. 

MENDES, E. G. Inclusão marco Zero: começando pelas creches. Araraquara, SP: 

Junqueira&Marin, 2010. 

________. A formação do professor a política nacional de educação especial In: CAIADO, 

K.R.M.; JESUS, D.M. de; BAPTISTA, C.R. (org.) Professores e educação especial: 

formação em foco. v. 2. Porto Alegre: Mediação/ CDV/FACITEC, 2011.p.131-146. 

MICHELS, M. H. O instrumental, o gerencial e a formação à distância: estratégias para a 

reconversão docente. In: CAIADO, K.R.M.; JESUS, D. M. de; BAPTISTA, C.R. 

Professores e educação especial: formação em foco. v.l. 2. Porto Alegre: Mediação/ 

CDV/FACITEC, 2011.p.79-90. 

MIRANDA, T.G. Desafios da Formação: Dialogando com Pesquisas. In: CAIADO, 

K.R.M.; JESUS, D. M. de; BAPTISTA, C.R. Professores e educação especial: formação 

em foco.  v. 2. Porto Alegre: Mediação/ CDV/FACITEC, 2011.p.125-142. 

OLIVEIRA, A.A.S. Inclusão Escolar e Formação de Professores: o embate entre o geral e 

o específico. In: MENDES, E. G.; ALMEIDA, M. A.(org); Das margens ao centro: 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

199 

perspectivas para as políticas e práticas educacionais no contexto da educação especial 

inclusiva. Araraquara: Junqueira&Marin, v. 1, 2010.p.141-150. 

________. ; DRAGO, S. L. S. A gestão da inclusão escolar na rede municipal de São 

Paulo: algumas considerações sobre o Programa Inclui. Ensaio: Avaliação e Políticas 

Públicas em Educação. Fundação CESGRANRIO, v. 20, n. 75, p. 347-372, 2012.  

OMOTE, S. Inclusão: da Intenção à Realidade. In: OMOTE, S.(org.). Inclusão: da 

intenção à realidade. Marília: Fundepe, 2004.p.1-10. 

PEDROSO, C.C.A.; CAMPOS, J.A.P.P.; DUARTE, M. Formação de professores e 

educação inclusiva: análise das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura 2013. 

Revista Educação Unisinos, v.17, n.1 p. 40-47, 2013.  

PIMENTEL, Susana Couto. Formação de professores para a inclusão: saberes necessários 

e percursos formativos. In: MIRANDA, T. G e GALVÃO FILHO, T.A. (Org.). O 

professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA,2012. 

p.139-155. 

PRIETO, R. G. Educação para todos: reflexões sobre o atendimento escolar dos portadores 

de deficiência. Educação Em Foco: Revista da Educação, Juiz de Fora, v. 4, p. 57-70, 

2000. 

________. Professores especializados de um centro de apoio: estudo sobre saberes 

necessários para sua prática. In: JESUS, Denise Meyrelles de; BAPTISTA, Claudio 

Roberto; BARRETO, Maria Aparecida Santos; VICTOR, Sonia Lopes. (Org.). Inclusão: 

práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa. 2. ed. Porto Alegre: Mediação / Prefeitura 

Municipal de Vitória / CDV / FACITEC, v. 1, 2007. p. 281-294. 

________.; ANDRADE, S.G. A inclusão da formação de professores na inclusão escolar: 

um estudo de Política Municipal. In: CAIADO, K.R.M., JESUS, D. M. de; BAPTISTA, 

C.R. Professores e educação especial: formação em foco.  v. 2. Porto Alegre: Mediação/ 

CDV/FACITEC, 2011. p. 281-294. 

________.; SOUZA, S. Z. L. Educação especial: o atendimento em salas de recursos na 

rede municipal de São Paulo. Educação (UFSM), v. 32, p. 375-396, 2007.  

RODRIGUES, D. Desenvolver a Educação Inclusiva: dimensões do desenvolvimento 

profissional. Revista da Educação Especial, Brasília, v. 4, n. 2, p. 7-16, jul./out. 2008. 

SÃO PAULO (Estado). Conselho Estadual de Educação de São Paulo. DELIBERAÇÃO 

CEE Nº 94/2009. Estabelece normas para a formação de professores em nível de 

especialização, para o trabalho com crianças com necessidades especiais, no sistema de 

http://lattes.cnpq.br/9335359966061935


 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

200 

Ensino do Estado de São Paulo. Publicado no DOE em 17/12/09, Seção I, Páginas 24/25 

Res. SEE de 28/12/2009, publicada no DOE de 30/12/2009, Seção I, Página 35. 

________. Deliberação CEE nº 108, de 18 de julho de 2011. Dispõe sobre o oferecimento, 

aprovação e validade de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão 

Universitária, nas Instituições de Ensino Superior Integrantes do Sistema Estadual de 

Ensino. Publicada no DOE de 19 de julho de 2011. 

SÃO PAULO (Município). Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de 

Educação. Decreto n. 33.891. SAPNE - Sala de Atendimento aos portadores de 

Necessidades Especiais. Política de Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Especiais. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal de 

Educação. São Paulo: Diário Oficial do Município, 16 de dezembro de 1993. 

________. Decreto nº 45.415, de 18 de outubro de 2004, que estabelece as Diretrizes para 

a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades 

Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino. Diário Oficial do Município, 18 

de outubro de 2004a. 

________. Decreto nº 45.652 de 23 de dezembro de 2004.  Dá nova redação ao parágrafo 

único do artigo 7º do Decreto nº 45.415, de 18 de outubro de 2004, que estabelece as 

Diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com 

Necessidades Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino. Diário Oficial do 

Município, 24 de dezembro de 2004b. 

________. Portaria nº 5.718 de 17 de dezembro de 2004. Dispõe sobre a regulamentação 

do Decreto 45.415, de 18/10/04, que estabelece diretrizes para a Política de Atendimento a 

Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais no 

Sistema Municipal de Ensino, e dá outras providências. Diário Oficial do Município, 17 

de dezembro de 2004c. 

________. Portaria nº 5883/2004. Altera a redação do Art. 16 da Portaria nº 5.718 de 

17/012/04, que dispõe sobre a regulamentação do Decreto nº 45.415, de 18/10/04, que 

estabelece diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e 

Adultos com Necessidades Educacionais Especiais no Sistema Municipal de Ensino, e dá 

outras providências. Diário Oficial do Município, 20 de dezembro de 2004d. 

________. Portaria Municipal nº 2.755/09, de 23 de novembro de 2010. Dispõe sobre a 

realização de cooperação ou parcerias entre entidades sem fins lucrativos para o 

desenvolvimento e a execução dos programas de aprendizagem, nos termos do art. 430 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. São Paulo: Diário Oficial do Município,11 de 

maio de2009. 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

201 

________. Decreto Municipal nº 51.778, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010. Institui a 

Política de Atendimento de Educação Especial, por meio do Programa Inclui, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação. São Paulo: Diário Oficial do Município,15 de 

setembro de 2010. 

________. Portaria n. 2496, de 02 de abril de 2012. Regulamenta as Salas de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão – SAAIS. Integrantes do Inciso II do Artigo 2º - Projeto 

Apoiar que compõe o Decreto nº 51.778 de 14/09/2012, que institui a Política de Educação 

Especial, do Programa Inclui, no Âmbito da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo. São Paulo: Diário Oficial do Município, 2 de abril de 2012. 

________. Decreto Municipal nº 57.379 de 13 de outubro de 2016. Institui, No Âmbito Da 

Secretaria Municipal De Educação, A Política Paulistana De Educação Especial, Na 

Perspectiva Da Educação Inclusiva. São Paulo: Diário Oficial do Município, 14 de 

outubro de 2016. 

SAVIANI, D. (2009). Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema 

no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: ANPEd/UFRJ, v. 

14, n.40, jan./abr. 2009, p.143-155. 

SEBASTIAN-HEREDERO, E. La formación del profesorado de primaria para la atención 

a la diversidad. Pasado, presente y futuro. In: CONGRESO INTERNACIONAL, XII., y 

JORNADAS DE UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN ESPECIAL, XXXII., 2015, 

Madrid. Actas… Madrid: Editora de la Universidad Complutense de Madrid, 2015a. v. 1, 

p. 93-104. 

VAZ, K.; GARCIA, R. M. C. Modelos de formação do professor de educação especial: 

estratégias de consolidação da política educacional. Educação e Fronteiras On-Line v.5, 

n.14, p. 47-59, 2015. 

VIEIRA, I.S.; ALMEIDA, M.L. Trabalho colaborativo na perspectiva inclusiva entre 

professore regente e o professor educacional especializado. Anais[...]. V Seminário 

Nacional de Educação Especial. Vitória, UFES, 2018. p. 1025-1032 

 

VILARONGA, C.A.R.; MENDES, E.G. Ensino colaborativo para o apoio na inclusão 

escolar: práticas colaborativas entre os professores. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos. Brasília, v. 95, n. 239, p. 135-151, jan./abr. 2014. 

 

UNESCO. Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. Salamanca, Espanha: UNESCO, 1994.  

 



 

 
 

Gestão e coordenação dos processos formativos em tempos de crise / Organização: Karla Cristina Silva Sousa, 
Francimar Oliveira Miranda de Carvalho, Maria José Pires Barros Cardozo. — São Luís: EDUFMA, 2020. ISBN: 
978-65-86619-41-6 

202 

 

 

 

 

 

 


