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                                               RESUMO 

 
 
 

Este estudo tem como objeto a análise e a compreensão das políticas de Formação 
Continuada do Professor do Ensino Médio do Paraná, entre os anos 2003 e 2010, 
período governado por Roberto Requião, em face do embate teórico sobre o tema e o 
conteúdo das proposições legais. As reformas educacionais dos anos noventa foram 
elaboradas no contexto da reestruturação produtiva, requeridas por meio de um eixo 
normatizador econômico formatado pelas políticas neoliberais.  A análise se embasa 
na investigação bibliográfica sobre o embate teórico nacional que subsidiou a luta 
travada na elaboração da legislação no que concerne à formação dos professores, mais 
especificamente à formação continuada, e das diferentes concepções de formação 
continuada do professor, perante o conteúdo que permanece como política pública 
direcionadora da organização educacional atual. Nessa mesma direção, aferiu-se por 
meio da análise dos apontamentos do Banco Mundial e Unesco, a interrelação destes 
com o conteúdo legal para a organização da educação, mais especificamente com o 
Ensino Médio e suas derivações para a  formação de seus professores. A pesquisa 
examina a forma como a SEED interpreta, organiza, efetiva e avalia a sua proposta de 
Formação Continuada, em seus diversos Programas para os Professores do Ensino 
Médio, a partir do estudo dos documentos  e dos programas elaborados por aquela 
Secretaria de Estado. O trabalho conclui que, num contexto de acirramento das 
contradições entre capital e trabalho, diante da correlação de forças determinada pelas 
políticas federais e orientações internacionais, os Programas do Paraná se firmaram 
como espaço diferenciado de formação, evidenciando alguns avanços. Todavia seria 
ingenuidade afirmar sua total isenção na medida em que a formação do professor se 
faz a partir de interesses de classe. 

 
 

 
Palavras-chave: políticas públicas; formação continuada do professor; ontologia e 
conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ABSTRACT 
 
 
 
 
The objective of this study is the analysis and understanding of Parana State High 
School Professor’s Continuing Training politics between 2003 and 2010, period 
governed by Robert Requião, considering the theoretical contrast of the subject and 
legal proposals content. Educational reforms in the Nineties had been elaborated in the 
context of productive reorganization, required by economical laws axle formatted by 
neoliberal politics. The analysis bases itself in the bibliographical investigation of 
national theoretical contrast that subsidized the struggle during elaboration of norms to 
professors’ training, more specifically to continuing training and the different 
conceptions of continuing professors’ training, facing the content that remains as 
guiding public politics for current educational organization. In the same direction, by 
analysis of World Bank and UNESCO notes, the interrelation between continuing 
professors’ training and legal content for educational organization, more specifically 
High School education and its derivations for professors’ training, was measured. The 
research examines the method SEED, State Educational Secretary, uses to interpret, 
organize, actualize and endorse its proposal for Continuing Training, by several 
Programs for High School Professors, by reviewing documents and programs 
elaborated by State secretary. The review concludes that, in a context of contradictions 
intensification between capital and work, face to forces correlation determined by 
federal politics and international orientations, State of Parana’s Programs for 
Continuing Training firmed themselves as a differential space for training, protruding 
some advances. However, it would be naivety to affirm its total exemption, as 
professor’s training is made by class behalf. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas deu Fruto - Pablo Neruda 
 
Porém quando 
Entre os áridos 
Sistemas dos píncaros 
Aparece 
O homem,  
 
Transformado,  
Quando 
Da yurta 
Brota o homem 
Que lutará com a natureza, 
O homem que não é só 
De uma tribo,  
Mas da incendida massa humana, 
Não o errante 
Prófugo das altas solidões, 
Ginete da areia, 
Mas meu camarada,  
Associado ao destino de seu povo,  
Solidário ao destino de seu povo,  
Solidário de todo o ar humano,  
Filho e continuador da esperança, 
Então, 
Cumpriu-se a tarefa 
Entre as cicatrizes dos montes: 
Ali também o homem é nosso irmão. 
 
Ali a terra dura deu seu fruto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Marx foi grande e sua ação foi fecunda não porque tenha inventado a 
partir do nada, não por haver engendrado com sua fantasia uma 

original visão da história,                                                                  
mas por que com ele o fragmentário, o irrealizado, o imaturo, se fez 

maturidade, sistema, consciência. 
                                        Gramsci 

 

  A presente pesquisa analisa as Políticas Públicas de Formação Continuada do 

Professor no Estado do Paraná, durante o governo Roberto Requião (2003-2010), em 

face do embate teórico sobre o tema e as proposições legais, efetivadas com a reforma 

educacional dos anos noventa, no contexto das políticas neoliberais e da reestruturação 

produtiva.  

 Considerando que a formação dos professores está, atualmente, no centro das 

reformas educacionais, suscitando aprovações e divergências e tem sido considerada 

por muitos, (organismos internacionais, intelectuais e políticos), como elemento 

decisivo no que diz respeito à qualidade da educação, faz-se necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que explicitem o direcionamento da efetivação do tema 

em pauta. Reitera-se esta assertiva em função de que, a par deste enaltecimento do 

trabalho desenvolvido pelo professor, como garantia da qualidade educacional, 

acompanha, contraditoriamente, um processo de aligeiramento e esvaziamento nas 

reformas propostas para a sua formação, acompanhada da desvalorização profissional.  

É da necessidade de buscar respostas para a explicitação dessa realidade que 

nasce esta pesquisa, no entendimento de que os questionamentos e as limitações que 

fazem parte do processo educativo, e que inquietam os profissionais da educação, são 

questões relevantes para subsidiar teórica e praticamente o trabalho do professor. No 

meio escolar, percebe-se, no diálogo dos professores, que lhes falta uma visão mais 

ampla que englobe uma concepção mais crítica de sociedade, das contradições 

oriundas do interesse de classes no modo de produção, das políticas econômicas e das 

políticas públicas educacionais. Enfim, uma compreensão mais aprofundada de 

mundo, como fundamento de uma prática não alienada do professor. Atinge-se na 
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atual fase do modo de produção capitalista a ampliação de suas contradições, o que 

exige do professor crítico mais clareza sobre os objetivos de sua ação educativa. 

 No embate das concepções divergentes, o enfoque na formação do professor, 

na perspectiva pautada na prática escolar, assevera a necessidade de construção de um 

novo espaço para a Formação Continuada do Professor, apontando o lócus da escola 

como realidade rica para a formação deste novo professor. Nóvoa, Perrenoud e Schön 

defendem uma perspectiva teórica que enfatiza a epistemologia da prática, o 

desenvolvimento de competências e de nova profissionalidade, construindo novo 

corpo teórico, com características específicas, como sustentação de formação de 

professor com novo perfil.  A partir das ideias de grandes pedagogos como Dewey, 

esses autores consideram o professor “um inventor, um pesquisador, um improvisador, 

um aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados e que pode perder-se, 

caso não reflita de modo intenso sobre o que faz [...] e não aprenda [...] com a 

experiência” (PERRENOUD, 2002, p. 13).  Já na visão dos pensadores críticos, como 

Duarte, Saviani, Maués, Freitas e Frigotto, na contraposição ao primeiro grupo, o 

argumento é de que o esvaziamento da formação do professor se dá por meio dos 

encaminhamentos burocráticos para resolução dos problemas subjacentes à prática da 

sala de aula, secundarizando o conhecimento científico, construído coletivamente, ao 

longo da história da humanidade. Afirmam que, com isso, a formação do professor se 

restringe a uma formação de um profissional prático, com competências e habilidades 

para o atendimento de questões imediatas, retirando dessa formação a perspectiva 

política, que fundamentaria uma atuação conscientemente crítica, no sentido de 

possibilitar o acesso ao conhecimento científico para explicitar a realidade social e 

construir a formação emancipadora. 

  As reformas educacionais dos anos noventa estiveram relacionadas às 

orientações do Banco Mundial e às ideias neoliberais, que entram em cena para 

organizar a educação necessária ao processo de globalização da economia mundial 

ante as exigências do grande capital internacional.  Na análise deste contexto, Harvey 

conceitua condição pós-moderna como processo de mudanças e transformações 

geradas por crises no interior do capitalismo, a partir de 1973, requerendo uma 

profunda análise, segundo seus argumentos: “Precisamos considerar se essas 
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mudanças assinalam o nascimento de um novo regime de acumulação capaz de conter 

as contradições do capitalismo durante a próxima geração ou se marcam uma série de 

reparos temporários [...]. (HARVEY, 2006, p.177). 

 O autor enfatiza as transformações que vêm ocorrendo na experiência 

espaciotemporal, bem como das materializações e significados atribuídos ao dinheiro, 

bem como as interrelações destes elementos, como expressão do poder social. Nesse 

sentido, seus argumentos com base nos pressupostos de Marx, são “(...) tempo de 

produção associado com o tempo de circulação da troca, forma o conceito do tempo de 

giro de capital” (HARVEY, 2006, p. 209). É neste contexto de flexibilidade e de 

reestruturação produtiva que sinalizamos a necessidade de compreender os diferentes 

processos de formação para o trabalho. Da gerência de produção taylorista/fordista 

com habilidades para toda a vida, passou-se para um processo de permanente 

adaptabilidade. 

  Esta organização de trabalho implica mudanças nas políticas educacionais que 

estão direcionadas para um mundo de acirramento das contradições: de um lado, 

enfatiza a necessidade do “conhecimento cientifico e tecnológico para a luta 

competitiva”1 e, de outro, acentua o processo de exclusão do conhecimento, visto que 

um grande contingente da população brasileira não tem acesso a essa tecnologia, nem 

mesmo na escola pública que frequenta. Na valorização da educação formal para a 

preparação desse trabalhador flexível, situa-se outra contradição: a desvalorização da 

escola pública no seu papel fundamental de transmitir o conhecimento científico 

acumulado pela humanidade, um tema que precisa ser revisitado permanentemente nos 

espaços de Formação Continuada dos Professores, pois, diante da abertura dos 

mercados e da luta do capital contra o trabalho, é indispensável que se assegure a 

escola pública para os filhos dos trabalhadores como forma de possibilitar o acesso ao 

conhecimento. Todo esse processo se expressa nas políticas públicas educacionais, 

requerendo profunda compreensão por parte dos professores, como embasamento de 

sua prática em sala de aula. 

 Para compreender as diferentes concepções que fundamentam a formação dos 

professores, que são projetos históricos e estão no centro das discussões teóricas sobre 

                                                 
1 Necessidade subjacente à luta competitiva do capitalismo, porém, potenciada no contexto neoliberal. 
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o tema, investigamos as diferentes concepções do trabalho docente, pois a clareza 

dessas conceituações nos possibilitou uma análise mais coerente das proposições 

contidas nas políticas educacionais para a Formação Continuada do Professor e da 

literatura especializada. Somos afetados em nosso agir profissional com diferentes 

nominações a respeito do perfil ideal de formação do professor como o “professor 

reflexivo”, o “professor pesquisador”, o “professor profissional” e, muitas vezes, o 

próprio professor se insere nesses perfis sem a compreensão de sua fundamentação 

teórica, isto é, do conteúdo contido neles. Buscamos essa compreensão, nas 

concepções elaboradas por Marx, Lukács e Saviani.   

  Saviani diz que o processo de trabalho desenvolvido pelos professores é um 

trabalho não-material, todavia tem visibilidade, e só é possível de ser desenvolvida 

sobre base material. Buscamos, assim, na análise e compreensão da relação histórica 

entre trabalho e conhecimento, os subsídios requeridos para a explicitação desse objeto 

de pesquisa. A ciência marxista nos permite compreender que o conhecimento começa 

pela prática. O homem, ao trabalhar para produzir sua existência, produz 

conhecimentos, ideias e formas de socialização com os outros homens.  Ou seja, o 

homem, ao produzir coisas para sua sobrevivência, produz também a sua humanidade. 

Nessa ação consciente o homem age, reflete sobre sua ação, e busca nova ação. É 

nessa ação - a práxis ou ação-reflexão-ação -, que se efetiva o conhecimento 

construído pelos homens, constituindo a sua humanidade. Assim, o trabalho não é 

simplesmente um fato, peculiaridade do ser humano, mas no seu caráter, no plano 

ontológico, o trabalho é a dimensão que constrói a humanidade do ser em seu 

conjunto. Para compreendê-la, buscamos subsídios na leitura de Lessa sobre a 

concepção de Lukács e sua ampla argumentação sobre a historicidade da constituição 

humana, demonstrando “as distinções ontológicas2 que se interpõem entre o ser social 

e o ser natural” (LESSA, 2002, p.63). 

 A necessidade de compreensão da ontologia humana, expressada nas 

proposições do processo educativo, requer a reflexão sobre o conhecimento que está 

                                                 
2  A questão ontológica está implícita na ciência formulada por Marx, qual seja o eixo radical explicitador que, 
ao trabalhar para garantir sua sobrevivência o homem constrói coisas e se constrói como homem. O 
conhecimento e a humanidade se constituem num mesmo processo. E que a história construída pelos homens é 
cheia de possibilidades e de contradições. A compreensão dessa ontologia é indispensável para compreender as 
políticas públicas educacionais. 



 14 
 

fundamentando as políticas públicas para a formação do professor. Percebe-se na 

teorização sobre a formação do professor a polarização entre as concepções presentes 

nesse embate teórico, que têm como foco a questão do conhecimento. A concepção 

pragmatista, enfatizadora da realidade prática da escola, fundamenta-se no 

conhecimento no nível da imediaticidade, aquele que responde aos problemas oriundos 

da prática escolar. Já a concepção socialista crítica compreende o conhecimento 

científico como aquele que auxilia na explicitação das relações estabelecidas no 

interior dessa realidade. O conhecimento científico construído e acumulado 

historicamente pela humanidade, na visão crítica, tem o papel de desvelamento e 

apreensão dessa realidade, pois o que diferencia o conhecimento filosófico do 

conhecimento tácito, espontâneo, é a explicação das coisas, é o esclarecimento.  

 Para compreender as diferentes concepções do trabalho docente, buscamos 

subsídios na compreensão de que as formas de produção da existência humana são a 

base para analisar a apropriação, sistematização e socialização do conhecimento, 

considerando que este é o principal eixo na compreensão das concepções e 

proposições para a formação do professor e, para o objetivo deste trabalho, a 

Formação Continuada do Professor do Ensino Médio do Paraná. Entendemos que as 

diversas nominações presentes nas grandes literaturas atuais como a do professor-

reflexivo, do professor-investigador, do professor-prático-reflexivo e do professor-

gestor, englobam diversos modelos, com nominações diferentes, porém subsidiada 

pelas perspectivas pragmatistas que possuem a mesma raiz epistemológica, a prática 

imediata da escola. Já a concepção que defende a formação do professor como 

intelectual crítico, enfatiza a questão da escola como instituição de socialização do 

conhecimento científico, filosófico e artístico. Esta concepção, embasada na 

perspectiva marxista, afirma a importância da educação escolar no tocante à 

transmissão da cultura construída histórica e coletivamente na produção da existência 

humana, mesmo sendo produzida no contexto da burguesia, por meio da divisão social 

do trabalho e suas contradições, visto que é por meio da apropriação universal da 

riqueza intelectual que se caminha na superação do próprio capitalismo (DUARTE, 

2004).  
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  A formação dos professores está no centro dos embates teóricos atuais bem 

como no centro das reformas educacionais e, com isso, se complexifica a compreensão 

do conteúdo em debate. Os conceitos se ampliam e a necessidade de compreendê-los 

exige o estudo mais aprofundado em economia, política, e em todas as disciplinas que 

fundamentam a educação, pois a exclusão do acesso ao conhecimento de um 

contingente da humanidade é um dos fatores do aumento das desigualdades sociais. 

Diante das questões epistemológicas que estão no centro do debate teórico sobre a 

formação do professor, precisamos refletir não só sobre o acesso ao conhecimento, 

mas, também, sobre a questão do próprio conhecimento. Avaliamos nas orientações 

internacionais e nas políticas federais o enfoque das habilidades e competências como 

conhecimento requerido na formação do professor. Daí a necessidade de incluir a 

concepção histórica na compreensão do processo educativo e, consequentemente, da 

Formação Continuada do Professor, como espaço criado para pensar o contraditório.  

 Esta pesquisa se fundamentou no método materialista histórico-dialético, por 

entender que esse é o caminho científico próprio para analisar as interfaces do 

capitalismo neoliberal com as políticas públicas educacionais, para explicar as 

contradições inerentes à luta de classes. Em se tratando da educação pública, 

entendemos que é nesta escola que o trabalhador tem a oportunidade única de acesso 

ao conhecimento científico, como construção de sua humanização. Pontua-se a 

importância da socialização dos bens culturais para a reflexão teórica sobre o processo 

de trabalho e a condição do ser humano no desenvolvimento histórico da humanidade. 

Em face disso, este trabalho foi desenvolvido na perspectiva de que: “[...]. A ciência só 

pode tornar-se um instrumento de libertação do homem e do seu mundo nacional se for 

compreendida por uma teoria filosófica que a explique como atividade do ser humano 

pensante e revele o pleno significado da atitude de indagação em face da realidade 

nacional e social.” (PINTO, 1979, p.4). É de importância primordial para a pesquisa 

científica que o método lhe permita buscar a essência do fenômeno. Assim é que 

buscaremos esclarecer, ao longo do texto dissertativo, as categorias de análise3 

indispensáveis para alcançar tal objetivo.  Todavia reconhecemos nossas limitações em 

                                                 
3 Totalidade, luta de classes, contradição, mediação, práxis. 
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se tratando da grandiosidade de tal tarefa, o que requer mais tempo de estudos. 

Entretanto, objetivamos trazer algumas conclusões importantes para o embate teórico. 

Demonstrar a necessidade de uma sólida fundamentação teórica, embasada em 

pensamento filosófico bem definido para o encaminhamento frutífero de uma pesquisa 

científica, eleva a importância deste trabalho investigativo, no entendimento de que as 

políticas públicas que organizam o processo de Formação Continuada do Professor se 

constituem a partir de embates travados num palco de luta de classes.  

 Diante da confirmação deste pressuposto, buscamos a sustentação desta 

pesquisa, na ótica da crítica radical de Marx à sociedade capitalista, qual seja o 

trabalho como ato ontológico originário da construção e do desenvolvimento da 

história humana. Em consequência, compreendemos que este eixo está ausente no 

desenvolvimento de diversas teorias sobre o pensamento de Marx, confirmadas nas 

palavras de Tonet: “[...] Filio-me àqueles que pensam que o fundamento dessa 

criticidade está na identificação do caráter radicalmente histórico e social do ser social. 

[...]” (TONET, 2002, p. 146). O autor explica a importância deste eixo para a 

compreensão da originalidade do pensamento de Marx, apontando-o como conteúdo 

responsável pelo rompimento com a tradição filosófica ocidental, e para a constituição 

de uma nova base científico-filosófica, como fundamento explicitador da história 

humana. Nesse sentido refere à obra de Lukács como fonte de pesquisa e divulgação, 

para a compreensão desse conteúdo. Porém a concepção deste autor foi pouco 

divulgada na literatura brasileira, o que dificulta a ampliação da compreensão de tais 

argumentos. Reconhecendo a sua importância, procuramos explicar, ao longo deste 

trabalho, o fundamento histórico na constituição humana. 

  Em Marx, buscamos a compreensão da sua crítica às diferentes formas de 

organização do processo de trabalho no seio da sociedade capitalista. Nesta, enfoca-se 

a propriedade privada como geradora de conteúdo diferenciador na organização do 

processo de trabalho, em consequência da separação entre proprietários e 

trabalhadores.  Este fato leva, por um lado, à produção de riquezas por mediação do 

desenvolvimento científico e tecnológico e, por outro, à concentração dessas riquezas 

por meio do processo de exploração do trabalho que se expressa através da alienação 
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do trabalhador – que é o produtor destas riquezas - e é separado do produto do seu 

trabalho e da forma de organização do processo de trabalho. 

A extensa argumentação do autor leva à explicitação de um conteúdo 

complexo, gerado no desenvolvimento da sociedade capitalista, com implicações em 

todas as dimensões da vida humana, exigindo novas categorias de análise na intensa 

complexificação da sociedade capitalista atual. Nessa via, nos embasamos em leituras 

de autores que elaboram uma análise de conjuntura como o sociólogo do trabalho 

Ricardo Antunes, com vasta produção sobre a forma de organização do modo de 

produção e a sua complexa articulação entre o mundo da objetividade e a subjetividade 

humana. (ANTUNES, 2009). A explicação do autor está direcionada para as 

transformações requeridas pela reestruturação produtiva do capitalismo atual, sua 

forma de organizar o processo de trabalho, como base para analisar as políticas 

educacionais e a dimensão educativa exigida para o trabalhador.  A explicação desse 

novo paradigma requer uma compreensão aprofundada da produção do conhecimento 

como elemento mediador na constituição da humanidade, na produção de sua 

existência, e de sua história no desenvolvimento da sociedade capitalista. A teorização 

de Antunes subsidiou essa compreensão. 

A partir dessas argumentações, o objeto da pesquisa se constitui na análise das 

Políticas de Formação Continuada do Professor do Ensino Médio da rede estadual de 

ensino no governo Roberto Requião. 

 Esse embate teórico sobre a formação do professor e a importância atribuída a 

ela para alcançar a melhoria da educação despertou-nos para a necessidade de 

investigação sobre o campo da Formação Continuada do Professor do Ensino Médio, 

visto que esse nível de ensino é de responsabilidade do Estado. Considerando que as 

reformas das políticas educacionais na década de 1990 foram efetivadas no contexto 

em que a concepção neoliberal ingressava em nosso país, tem-se a necessidade da 

investigação da totalidade dos elementos influenciadores dessas políticas, como 

subsídio para compreender a implementação, pela Secretaria Estadual de Educação, 

das Políticas de Formação Continuada desses profissionais, nos dois últimos governos 

de Roberto Requião.    
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  Para darmos conta da problemática, ou seja, do estudo analítico dos 

documentos emitidos pela Secretaria Estadual de Educação – SEED, no sentido de 

explicitar como a mesma interpreta e efetiva as políticas de Formação Continuada do 

Professor da rede do Ensino Médio do Paraná, em face das políticas federais de 

Formação Continuada do professor, das diferentes concepções sobre essa formação 

presentes no embate teórico de autores internacionais e nacionais, e das orientações 

contidas nos relatórios do Banco Mundial e Unesco, esta pesquisa partiu dos seguintes 

pressupostos: A partir de 1990 ocorreram  mudanças nas reformas das políticas 

educacionais, em cuja centralidade está a formação do professor. O Banco Mundial e a 

Unesco elaboraram documentos internacionais com direcionamentos em relação a essa 

formação.  Disso decorreram diferentes conceituações sobre Formação Continuada do 

Professor no debate pedagógico a partir da LDB 9394/96, fatores que influenciaram a 

interpretação e efetivação das Políticas Públicas para a Formação Continuada do 

Professor em seus elementos articuladores, no Estado do Paraná, durante o governo 

Roberto Requião.  

A investigação foi desenvolvida por meio de análise documental e 

bibliográfica de autores que debatem a Formação Continuada do Professor, dos 

relatórios internacionais do BM e Unesco, da legislação federal e  dos documentos 

legais do Estado do Paraná, na busca de explicitar as proposições e práticas da SEED, 

na efetivação dos programas da Formação Continuada do Professor do Ensino Médio, 

diante do cenário marcado por mudanças que direcionam a formação do professor ao 

atendimento da lógica racional do grande capital.  Na análise documental utilizamos: 

documentos internos da Secretaria sob os títulos; Programa de Formação Continuada 

dos Profissionais da Educação (2003); Proposta de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação–Estado do Paraná (s/d); Diretrizes Curriculares Estaduais 

(2008); Lei Complementar nº 103/2004 que trata do Plano de Carreira do Professor da 

Rede Estadual de Educação Básica do Paraná; Resolução nº 1457/2004 que normatiza 

os eventos de capacitação; Resolução nº 2007/2005 que dispõe sobre o PDE e os 

outros Programas de Formação Continuada; Manual do Folhas (2004); Decreto nº 

4482/2005 que implanta o PDE/PR; Relatório sobre o Folhas e Livro Didático Público 

(2007);  Documento-Síntese do PDE/PR que explica a organização desse novo 
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Programa de Formação Continuada e valorização dos Professores da Educação Básica 

da rede pública estadual, e por último, a Lei Complementar n º 130/2010 que efetiva o 

Programa de Desenvolvimento Educacional como política pública de Estado para a 

Formação Continuada dos Professores da rede estadual do Paraná. 

 Em decorrência, essa pesquisa segue a seguinte estruturação:  

No primeiro capítulo avaliamos a Formação Continuada no Debate Pedagógico 

a Partir da LDB 9394/96, em três subcapítulos: 1.1- O Contexto Educacional 

Brasileiro no Neoliberalismo; 1.2 - Noções de Trabalho que Fundamentam o Trabalho 

Docente: O contraponto do Neoliberalismo; 1.3 – As Diferentes Concepções de 

Formação Continuada do Professor, utilizando-se como eixo norteador a categoria 

trabalho e sua inter-relação com a formação humana. A estruturação desta pesquisa se 

efetivou com base nas concepções de trabalho em Marx, como caracterização da 

sociedade capitalista, num entendimento de que a educação e a formação de 

professores precisam ser analisadas na inserção deste contexto. Para isso, colocamos 

em relevo duas concepções travadas em campos opostos, mediação das ideias de 

alguns intelectuais, constitutivas do debate pedagógico, a partir da LDB 9394/96, 

sobre as políticas de Formação Continuada dos professores, referenciando 

pesquisadores do tema. 

 No segundo capítulo abordam-se as Políticas Públicas da Formação Continuada 

com base: 2.1 - Nas Orientações do Banco Mundial e Unesco; 2.2 - Nas  Políticas 

Nacionais para o Ensino Médio e suas derivações para a Formação Continuada de seus 

Professores. Essas proposições estão situadas em relação à Constituição Federal de 

1988, e nos direcionamentos para as políticas educacionais do Brasil, considerando 

que a referida Constituição foi elaborada sob um paradigma democrático com a 

garantia de direitos sociais, enquanto a LDBEN, o Plano Nacional de Educação e o 

Plano de Desenvolvimento da Educação, foram elaborados num outro paradigma, 

privilegiando o interesse das políticas internacionais. Como subsídio para explicar a 

contradição presente na elaboração dessas políticas, utilizamos o conceito de 

hegemonia e o processo cultural na conceituação elaborada por Gramsci, explicitados 

por Schlesener: “A noção de hegemonia articula-se à concepção Gramsciana de 

Estado, que se propõe compreender as novas características da formação e reprodução 
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das relações de poder nas sociedades onde o capitalismo alcançou um novo estágio do 

seu desenvolvimento.”(SCHLESENER, 2007a, p. 28). 

Uma das grandes contribuições de Gramsci está na construção de seus 

argumentos em relação à constituição do conceito de hegemonia. Dentre os diversos 

conceitos transplantados para a educação pelo interesse da ampliação capitalista, o de 

hegemonia explica a forma como foram elaboradas as reformas das políticas 

educacionais dos anos noventa. Diante da intensificação da crise do capital, o processo 

da globalização da economia levou à necessidade de uma reestruturação produtiva, 

intervindo no contexto social mais amplo. Isso trouxe determinações para a educação 

escolar, entendida como espaço privilegiado para as mudanças requeridas pelo 

capitalismo. Em conseqüência, há alterações na forma de organizar os espaços da 

sociedade política e da sociedade civil.  

A construção argumentativa de Gramsci em relação à visão ampliada de Estado, 

a sociedade política e a sociedade civil, nos possibilita compreender que no Estado 

Moderno a relação entre essas instâncias se expressa como dicotômicas, ocultando o 

caráter de classe do Estado burguês, e em conseqüência, a dimensão política das 

relações sociais. Em se tratando de uma sociedade de classes, com interesses 

antagônicos, tal natureza do Estado Moderno cria as condições favoráveis para 

formação de relações de hegemonia que se efetivam num processo de dominação 

política e direcionamento cultural, em que a classe dominante consegue divulgar seus 

valores, cujos conteúdos são assimilados pela classe dominada como se fosse seus. Na 

sociedade burguesa, a sociedade política tem a função de controlar, isto é, assegurar 

legalmente a disciplina dos grupos que não consentem nem ativa, nem passivamente 

aos objetivos dominantes, por meio dos aparelhos coercitivos ou repressivos do 

Estado. Já a sociedade civil tem a função de construir o consenso da maioria e trata-se 

do conjunto de instituições como a escola, a igreja, os meios de comunicação, os 

sindicatos e outros. (SCHLESENER, 2007b). Neste sentido focamos a importância de 

compreender a dimensão política da educação escolar, pois entende-se que: “Numa 

estrutura fundada na desigualdade social a educação realiza-se de acordo com a 

inserção de cada um na hierarquia social; [...].” (SCHLESENER, 2007b, p. 73). 
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Assim sendo, a discussão e elaboração de tais políticas, num país em 

desenvolvimento como o Brasil, é extremamente complexo: envolve interesses 

internos e externos. Considerando que o enfrentamento da comunidade é frágil, a 

implementação das políticas públicas são deficitárias, gerando uma realidade 

educacional precária, que busca responder a dados estatísticos, por meio dos 

programas de avaliação do governo central, a exemplo do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) e a Provinha Brasil. No acirramento da contradição no 

capitalismo, a escola serve como espaço de formação de consenso ao projeto do 

capital. Segundo argumento de Gramsci, esse direcionamento intelectual e moral se 

constituem como hegemonia. Embora o espaço escolar seja utilizado para a formação 

de consenso, Gramsci explica que nessa correlação de forças há espaço para pensar e 

trabalhar processos alternativos, a partir da evidência das contradições que permeiam o 

social.  Nessa direção pautamos a nossa pesquisa. 

No terceiro capítulo analisamos, criticamente, as Políticas de Formação 

Continuada expressas na proposta da SEED para o Professor do Ensino Médio, nos 

seus diversos formatos organizados no período delimitado como: 1º- a construção das 

Diretrizes Curriculares Estaduais; 2º- o Projeto Folhas; 3º- o Processo do Livro 

Didático Público; 4º- o DEB Itinerante4; 5º- o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE como proposta diferenciada do governo Requião e a metodologia 

para a efetivação/avaliação desses Cursos, no período em recorte. 

Este trabalho de investigação buscou suscitar uma discussão a respeito dos 

Programas de Formação Continuada do Professor do Ensino Médio da rede estadual 

do Paraná, visto que a retórica embasadora de tais propostas trazem afirmações que as 

caracterizam como propostas diferenciadas de outros Estados, objetivando a melhoria 

da escola pública que atenda aos filhos dos trabalhadores e que, portanto, se 

contrapõem aos interesses neoliberais. Esperamos contribuir de alguma maneira para 

firmar uma compreensão mais aprofundada sobre a retórica contida nesses Programas 

e construir, com base na concepção de uma crítica radical, argumentos que apontem os 

avanços e as falácias dos programas analisados.   

   

                                                 
4 Formação Continuada descentralizada organizada por área de conhecimento. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO E FORMAÇÃO CONTINUADA NO 

DEBATE PEDAGÓGICO A PARTIR DA LDB 9394/96 
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1.1- O CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO NO NEOLIBERALISMO:      

MUDANÇAS A PARTIR DA CRISE DE 1970 

                                                                              

Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,  
pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 
de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar. 
                                                                                Bertold Brecht 

 
O quadro crítico que se constitui na acumulação do capital a partir dos anos 

setenta, traz a necessidade de buscar novas formas de organizar o processo produtivo e 

manter a continuidade do modo de produção capitalista. Os baixos índices de produção 

e acumulação do capital levou ao questionamento da racionalidade do trabalho. Essa 

nova conjuntura de esgotamento do taylorismo/fordismo leva o capitalismo a explorar 

novas formas de organização do trabalho como respostas às necessidades do capital, 

conforme explicação de Antunes: 

 

[...]. Essas transformações, decorrentes da própria concorrência intercapitalista 
(num momento de crises e disputas intensificadas entre os grandes grupos 
transnacionais e monopolistas) e, por outro lado, da própria necessidade de 
controlar as lutas sociais oriundas do trabalho, acabaram por suscitar a 
resposta do capital à sua crise estrutural. (ANTUNES, 1999, p. 47-8) 

 
E esta nova forma de organizar o processo produtivo embasou-se no toyotismo, com 

novos eixos organizativos do processo de trabalho criado pelo engenheiro Ohno, para 

resolver problemas no interior da fábrica da Toyota, no Japão, após 1945; essa nova 

metodologia de trabalho é assimilada pelas grandes empresas na década de 70. As 

características centrais dessa organização do processo produtivo, segundo Antunes: 

 

1)é uma produção muito vinculada à demanda, visando atender às                                   
exigências mais individualizadas do mercado consumidor [...]; 2) 
fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com multivariedade de 
funções [...]; 3) a produção se estrutura num processo produtivo flexível, 
que possibilita ao operário operar várias máquinas [...]; 7) organiza os 
Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), constituindo grupos de 
trabalhadores que são instigados pelo capital a discutir seu trabalho e 
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desempenho, com vista a melhorar a produtividade das empresas [...]5. 
(ANTUNES, 1999, p.54-5). 

Essa nova organização do trabalho pela produção capitalista expressa o 

acirramento da exploração do capital contra o trabalho, exigindo maior 

disciplinamento e mais intensidade na sua efetivação, visto que os postos de trabalho 

sofrem enxugamentos e os trabalhadores que se mantêm empregados, são obrigados a 

assumir responsabilidade pela efetivação dos objetivos do capital. O capital dilui as 

lutas sociais que se inseriram no fordismo e garante, temporariamente, a retomada de 

seu poder de acumulação e o resgate de sua hegemonia nas relações sociais nas suas 

diversas dimensões. É um modelo que se contrapõe ao formato rígido, parcelar e 

verticalizado do fordismo, trazendo em seu bojo “[...] um receituário diferenciado, [...] 

reinaugura um novo patamar de intensificação do trabalho, combinando fortemente as 

formas relativa e absoluta da extração da mais-valia.” (ANTUNES, 1999, p. 56).  

Dentro deste modelo flexível do processo produtivo, as relações de trabalho6 

vêm sofrendo transformações constantes, e compreender essas novas dimensões têm 

sido um desafio. De maneira geral, os estudiosos demonstram que o mercado de 

trabalho tem entrado na precarização7 dos postos de trabalho, que nessas 

circunstâncias, se expressa como fenômeno global.  Na análise e argumentação de 

Antunes, a reestruturação produtiva organiza o processo de trabalho numa dimensão 

legitimadora dos interesses do capital, sendo que: 

 

 [...]: desregulamentação, flexibilização, terceirização, bem como todo esse 
receituário que se esparrama pelo “mundo empresarial”, são expressões de 
uma lógica societal onde o capital vale e a força humana de trabalho só conta 
enquanto parcela imprescindível para a reprodução desse mesmo capital. Isso 
porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização sem utilizar-se do 
trabalho humano. Pode diminuir o trabalho vivo, mas não eliminá-lo. Pode 
precarizá-lo e desempregar parcelas imensas, mas não pode extinguí-lo8. 
(ANTUNES, 2005, p. 177). 

 

                                                 
5 Processo produtivo organizado de forma flexível que possibilita um trabalhador operar várias máquinas ao 
mesmo tempo, invertendo assim a relação homem/máquina conforme se efetivava  no taylorismo fordismo. 
6 Para aprofundamento deste conteúdo, ler Ricardo Antunes (1995),(1999),(2006), e David Harvey (2004). 
7  Na reestruturação produtiva, a flexibilização é uma forma de imposição aos  trabalhadores  para que sejam 
aceitos salários reais mais baixos e em piores condições . 
8 Grifo nosso. Pelos limites deste trabalho, não pretendemos aprofundar a crítica aos argumentos dos teóricos 
que defendem o fim da centralidade do trabalho. Entretanto, chamamos a atenção à afirmação de Antunes, de 
que o trabalho vivo jamais poderá ser extinto pela necessidade de autovalorização do capital.  
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Esta flexibilização traz consigo um tremendo ataque do capital contra o trabalho de 

forma ainda mais fetichizada. Compreender este movimento requer aprofundamento 

de nossas reflexões, pois a contradição entre capital e trabalho se oculta por trás de um 

“envolvimento manipulatório levado ao limite, onde o capital busca o consentimento e 

a adesão dos trabalhadores, [...], para viabilizar um projeto [...] concebido segundo os 

fundamentos exclusivos do capital” (ANTUNES, 2005, p.181). Por isso, toda a 

organização já caracterizada acima demonstra uma coerência que se expressa por meio 

de um processo mais intensificador de exploração e interiorização do trabalho 

alienado.  

 Em consequência, apontamos outro ataque sofrido pelos trabalhadores neste 

contexto de flexibilização do processo de trabalho, segundo Antunes: 

 

[..], em decorrência da criação dos “trabalhadores multifuncionais”, 
introduzidos pelo toyotismo, é relevante lembrar que esse processo também 
significou um ataque ao saber profissional dos operários qualificados, a fim de 
diminuir seu poder sobre a produção e aumentar a intensidade do trabalho. Os  
trabalhadores qualificados enfrentaram esse movimento de desespecialização 
como um ataque à sua profissão e qualificação. (ANTUNES, 2005, p.61). 

 
Com a necessidade de lidar com as máquinas “inteligentes”, cria-se um processo 

contraditório que de um lado evidencia-se a necessidade de qualificação para o 

trabalho; por outro, amplia-se um processo de desqualificação dos trabalhadores, isto 

é, para alguns ramos produtivos há uma superqualificação, enquanto outros se 

desqualificam, precarizam e excluem. Essa segmentação dos trabalhadores traz, 

também, o desmonte da possibilidade de organização de classe, destituindo-os dos 

parcos direitos já conquistados. Desse modo, o mundo do trabalho, em todo o globo 

terrestre, se expressa atualmente numa “processualidade contraditória e multiforme” 

(ANTUNES, 2005, p.62). 

No Brasil, no final de 1980, o fordismo começa a recuar e abrir espaço para o 

toyotismo, através da ampliação da automação industrial por meio da microeletrônica. 

Entretanto, foi na década de 1990 que o novo processo se efetivou. Segundo Antunes 

(2006), essa nova forma de organização do processo produtivo trouxe para o Brasil o 

desenvolvimento de vários receituários como a terceirização e a subcontratação da 

força de trabalho e a ampliação do trabalho informal, bem como intenso movimento 
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por parte de indústrias que se deslocam geograficamente para alcançar mão de obra 

com salários rebaixados e incentivos fiscais ofertados pelo Estado. 

Nesse contexto o processo de trabalho tem sofrido mutações, com ampliação do 

desemprego pelo enxugamento da força de trabalho e uma reorganização da estrutura 

produtiva.  A concorrência do capital internacional que envolve empresas brasileiras 

tem determinado um movimento na história do mercado de trabalho brasileiro, da 

seguinte forma. Se, por um lado, a baixa remuneração da força de trabalho tem atraído 

o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil e, com isso a criação de novas 

oportunidades de trabalho; por outro lado tem-se constituído num fenômeno que 

obstaculiza a possibilidade de termos ampliação do avanço tecnológico, visto que é de 

interesse do capital essa combinação: “a mescla entre os equipamentos informacionais 

e a força de trabalho “qualificada”, “polivalente”, “multifuncional”, apta para operá-

los, porém percebendo salários inferiores àqueles das economias avançadas” 

(ANTUNES, 2006, p.19). 

 Essa marcha histórica do capitalismo, em seu processo intenso de 

globalização subsidiadas pelas ideias neoliberais, ao entrar nos novos espaços 

influencia e modifica todas as formas de organização social, “revolucionando 

continuamente as condições de vida e trabalho, o modo de ser dos indivíduos e 

coletividades, em todos os cantos do mundo” (IANNI, 2001, p.59). E, nesse sentido, 

pontua-se a reestruturação do processo de trabalho pela ampliação de sua exploração 

pelo capital internacional. Os direitos conquistados pelos trabalhadores, diante desse 

ataque, esvaem-se juntamente com a possibilidade de ocupação de um posto de 

trabalho formal. Essa racionalidade técnica e administrativa, direcionando esse 

movimento dinâmico das tecnologias desenvolvidas pela microeletrônica e a 

informática, acentua o desemprego estrutural de grande contingente de trabalhadores 

que se veem diante de um mundo que ignora a sua humanidade. Assim, permanecem 

na busca de novas possibilidades, avolumando o exército de reserva, tão necessário aos 

objetivos do grande capital. É nesse contexto que as ideias neoliberais se destacam, 

predominantemente, como ideologia e modo de organização política, econômica e 

social. Diante disso é esclarecedor a fala de Ianni: 
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[...], o neoliberalismo revela como se desenvolve a globalização pelo alto, ou 
de cima pra baixo. Sempre privilegia a propriedade privada, a grande 
corporação, o mercado livre de restrições políticas, sociais ou culturais, a 
tecnificação crescente e generalizada do processo de trabalho e produção, a 
produtividade e a lucratividade. Ressuscista a metáfora da “mão invisível”, 
que estaria cada vez mais presente e ativa em todo o mundo” ( IANNI, 1997,  
p. 263). 

 

O argumento forte do neoliberalismo é de que o mercado é o lócus por excelência, na 

dinâmica estabelecida entre os livres compradores e vendedores de mercadorias. 

Segundo essa teoria, é a competência do mercado que define o sucesso das 

negociações comerciais e, em conseqüência, a produção de riquezas e o 

desenvolvimento científico que movem o movimento histórico. Assim, ataca-se a 

interferência do Estado no tocante ao planejamento econômico como uma atividade 

nociva à dinâmica desse movimento, do progresso cientifico e tecnológico, bem como 

para o desenvolvimento do bem-estar dos trabalhadores. Porém, se utilizam do Estado 

para proteger seus capitais, no mercado cada vez mais competitivo. 

 As políticas neoliberais se expressam como respostas necessárias ao 

agravamento da crise de acumulação do capital, gerada no interior do modelo 

taylorista-fordista, e visa a uma ampliação da exploração do trabalho e de novos 

mercados possibilitados pela globalização da economia, em processo cada vez mais 

intensificado de abertura das fronteiras nacionais.  Na explicação sobre o referido 

conteúdo, Kuenzer sinaliza: 

 

Como respostas às novas exigências de competitividade que marcam o 
mercado globalizado, exigindo cada vez mais qualidade com menor custo, a 
base técnica de produção fordista, [...], vai aos poucos sendo substituída por 
um processo de trabalho resultante de um novo paradigma tecnológico 
apoiado essencialmente na microeletrônica, cuja característica principal é a 
flexibilidade. (KUENZER, 1998, p.33). 

 
A autora destaca as consequências desses novos paradigmas econômico e 

socioculturais que incidem no desenvolvimento da sociedade brasileira, e considera 

que para uma compreensão aprofundada desse movimento é preciso considerar o papel 

que o Brasil desempenha na divisão internacional do trabalho, pois a autora esclarece 

que o processo da internacionalização da economia não é novo, porém aparece com 

novas características. Poderíamos citar que o início da colonização do Brasil, a ênfase 
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estava na formação de mão de obra barata para atender àquela economia 

agroexportadora, ou no processo de industrialização direcionada à formação para 

exploração da força de trabalho ao atendimento da demanda. Entretanto, o nosso 

enfoque é o contexto neoliberal expressando um capitalismo em que o processo de 

trabalho se organiza de forma diferenciada daquela formação que atendia ao 

taylorismo/fordismo, requerendo nova determinação na relação entre trabalho e 

educação, argumento que explicitaremos na sequência deste trabalho.  

 

1.1.1– Reorganização Produtiva e as implicações na Política Educacional 

A modernidade desenvolveu, de forma exponencial, o conhecimento científico 

e técnico; com isso a importância crescente do acesso a esses conteúdos, como 

caminho facilitador da competitividade do sistema capitalista. E neste sentido, 

sublinhamos os processos do capitalismo, no que diz respeito à sua permanente 

orientação para o crescimento, que é obtido através do lucro, apoiado na exploração do 

trabalho vivo e no desenvolvimento tecnológico e exploração da natureza. Na 

construção de seus argumentos, fundamentado pelo marxismo, Harvey afirma: 

 

[...],Uma taxa equilibrada de crescimento é essencial para a saúde de um 
sistema econômico capitalista, visto que só através do crescimento os lucros 
podem ser garantidos e a acumulação do capital, sustentada. Isso implica que 
o capitalismo tem de preparar o terreno para uma expansão do produto e um 
crescimento em valores reais [...], pouco importam as consequências sociais, 
políticas, geopolíticas ou ecológicas. Na medida em que a virtude vem da 
necessidade, um dos pilares básicos da ideologia capitalista é que o 
crescimento é tanto inevitável como bom. [...]. (HARVEY, 2006, p. 166). 
 

O autor se utiliza desse elemento – a orientação para o crescimento - com o objetivo de 

analisar a crise atual do sistema capitalista diante da ampliação da abertura das 

fronteiras nacionais, como necessidade do grande capital internacional na exploração 

do mercado mundial no tocante à produção e ao consumo, bem como em estabelecer o 

controle da efetivação desse processo de uma perspectiva macroeconômica. Este 

controle gera determinações que afetam não só a economia mundial e o processo de 

trabalho, mas também as outras dimensões da formação social. O autor explica, 

detalhadamente, as consequências para o trabalhador:  
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O crescimento em valores reais se apóia na exploração do trabalho vivo na 
produção. [...]. Por isso, o controle do trabalho, na produção e no mercado, é 
vital para a perpetuação do capitalismo. O capitalismo está fundado, em 
suma, numa relação de classe entre capital e trabalho. Como o controle do 
trabalho é essencial para o lucro capitalista, a dinâmica de luta de classes 
pelo controle do trabalho e pelo salário de mercado é fundamental pela 
trajetória do desenvolvimento capitalista. [...]. O capitalismo é, por 
necessidade tecnológica e organizacionalmente dinâmico. Isso decorre em 
parte das leis coercitivas, que impelem os capitalistas individuais a 
inovações em sua busca do lucro. [...]. (HARVEY, 2006, pp. 166-9). 
 

A exploração da força de trabalho, da natureza e do avanço tecnológico busca 

acentuar o complexo giro cada vez mais rápido, imposto pela necessidade competitiva 

do capital, elemento que determina transformações na forma de organizar espaço e 

tempo das sociedades em todos os países. Isso implica a necessidade de análise da 

organização do processo de trabalho diante de sua divisão internacional, segundo o 

que cabe a cada país, em conjunturas cada vez mais complexas. Tanto a exploração do 

trabalho como a da natureza se têm efetivado de forma acelerada, determinando a 

supressão de postos de trabalho, gerando um exército de trabalhadores desempregados, 

que buscam sua sobrevivência na informalidade, cujas forças são reaproveitadas em 

trabalhos precarizados, como, por exemplo, na retirada do acúmulo de lixo reciclável, 

gerado pelo consumo exacerbado, imposto pelo capitalismo na sua fase atual. Os 

estudos científicos de Marx mostraram que “essas três condições necessárias do modo 

capitalista de produção – sua orientação para o crescimento, exploração da força de 

trabalho e do desenvolvimento tecnológico - eram inconsistentes e contraditórias, e 

que, por isso, a dinâmica do capitalismo era necessariamente, propensa a crises” 

(HARVEY, 2006, p. 169).  

É nessa dinâmica do capitalismo, potenciada nos últimos trintas anos, trazendo 

consequências negativas para a organização do processo de trabalho e para a classe 

dos trabalhadores, que Harvey tenta explicar por meio da constituição de seus 

argumentos. Nessa explicitação, o autor coloca em relevo que: 

 

O acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve importância na luta 
competitiva; mas, também aqui, podemos ver uma renovação de interesse e de 
ênfase, já que, num mundo de rápidas mudanças de gostos e necessidades e de 
sistemas de produção flexíveis [...], o conhecimento da última técnica, do mais 
novo produto, da mais recente descoberta científica, implica a possibilidade de 
alcançar uma importante vantagem competitiva. (HARVEY, 2006, p.151). 
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Nesse sentido, Harvey demonstra que o capitalismo, na sua dinâmica de poder 

econômico, traz consigo a importância do trato com o conhecimento, que se tem 

ampliado e está no bojo da tensão existente entre monopólio e competição, entre o 

processo de descentralização e centralização, cujo conteúdo está no âmago das 

políticas educacionais, nos embates teóricos, na retórica nacional e internacional e nas 

proposições legais. Isso gera determinações para a organização do processo educativo 

e, em especial, para a formação do trabalhador, trazendo consequências também no 

direcionar o trabalho do professor, iniciando pelas políticas que organizam a sua 

formação. A análise do autor, em relação à transformação do paradigma da 

modernidade expressado na passagem do taylorismo/fordismo para o modelo flexível 

atual, representado pelo toyotismo, demonstra as transformações negativas 

direcionadas à classe trabalhadora. Dessas argumentações, destacamos a seguinte 

afirmação:  

 

[...]. É nesse contexto que a adaptabilidade e flexibilidade dos trabalhadores se 
tornam vitais para o desenvolvimento capitalista. Os trabalhadores, ao invés 
de adquirirem uma habilidade para toda a vida, podem esperar ao menos um 
surto, senão muitos, de desabilitação e reabilitação no curso da vida. A 
destruição e reconstrução acelerada das habilidades dos trabalhadores foram, 
[...], uma característica central da passagem do fordismo para os modos 
flexíveis de acumulação. (HARVEY, 2006, p.210). 
 

Nessa leitura da pós-modernidade, ampliam-se uma visão e compreensão crítica na 

perspectiva marxista, sobre o desenvolvimento capitalista na sua conjuntura atual, qual 

seja a exploração exacerbada da força de trabalho e do uso da natureza, acentuando 

ainda mais o fosso construído pelo capitalismo entre as classes sociais nacionais e 

também entre os países mais desenvolvidos e aqueles que estão em 

“desenvolvimento”. Isso traz determinações para a elaboração e efetivação das 

políticas públicas educacionais.  

O desenvolvimento do capitalismo está intimamente ligado à exploração do 

processo de trabalho. E foi nessa direção que a ciência se desenvolveu amplamente e 

positivou uma forma de lidar com o conhecimento, como se este fosse gerado de 

maneira autônoma, desvinculado das relações em que se produz a existência humana. 

Assim, a ciência produziu conhecimentos especializados, nas diversas áreas, numa 
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perspectiva formal, como se não houvesse relação entre elas. Este princípio educativo 

se desenvolve na escola, fundamentando as propostas curriculares direcionadoras do 

trabalho escolar. São essas proposições pedagógicas que levam o aluno a ter contato 

com o conhecimento de uma forma que não lhe propicie a compreensão de sua 

elaboração, e tampouco, a explicitação das relações sociais. É este fetiche cultural que 

se tem desenvolvido juntamente com o capitalismo. 

 Esta contradição que se expressa no processo escolar se origina do 

capitalismo, mas se aguça concomitantemente com o desenvolvimento das forças 

produtivas. Retira-se dos escritos de Saviani: 

 

[...] o acesso ao saber, à cultura letrada, o domínio dos números, dos 
elementos necessários para conhecer cientificamente a realidade era 
considerado um direito de todos os homens. Dessa maneira, a burguesia se 
contrapunha aos privilégios de que gozavam a nobreza e o clero. Mas esta 
pregação universalizante já apareceu de forma diferenciada no discurso da 
economia clássica. (SAVIANI, 2003, p. 160) 

 
Foi nesse momento que a questão da escola defendida pelos burgueses como direito de 

todos, se constitui com mais realismo. Alguns teóricos da economia política eram 

favoráveis à dispensa da escola aos trabalhadores, pois pensavam mesmo ser perda de 

tempo. Porém, outros como Adam Smith, já percebiam com mais objetividade a 

dinâmica do processo da sociedade capitalista e a necessidade de instrução para os 

trabalhadores. “Daí a famosa frase a ele atribuída: “ Instrução para os trabalhadores, 

porém em doses homeopáticas” (SAVIANI, 2003, p.160). Assim se expressa a 

contradição para escola moderna. 

  Com base nos argumentos de Saviani explicitaremos, de forma sintética, a 

compreensão da dinâmica dessa relação entre trabalho e educação. A educação se 

origina concomitantemente com o próprio homem na sua ação laboral; porém, com o 

desenvolvimento produtivo e a apropriação dos meios de produção, a humanidade se 

divide em classes, os proprietários e não-proprietários; essa divisão coloca os homens 

em antagonismo; acontece a cisão na relação educação e trabalho; a sociedade de 

classes atinge seu maior desenvolvimento na sociedade capitalista9; a contradição se 

                                                 
9 Nas organizações anteriores, primitiva, escravista e feudal, as relações eram naturais, isto é, se constituíam 
comunidades segundo laços de sangue. Porém na capitalista, as relações se tornam sociais, isto é, estabelecidas 
formalmente por convenção contratual. (SAVIANI, 1994) 
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constitui juntamente com a necessidade da generalização da escola na modernidade, 

porém expressada mais explicitamente com o processo industrial; a burguesia não 

pode prescindir dessa generalização; entretanto saber é poder, como afirmava Bacon; e 

se o saber é meio de produção deve permanecer nas mãos da burguesia; como o 

capitalismo requer pela sua essência, manter os trabalhadores somente como 

possuidores da força de trabalho, constitui-se assim a contradição; porém para 

contornar esse problema foram encontrados os instrumentos adequados no processo de 

produção mesmo, conforme argumento explicativo de Saviani: 

 

[...].Uma das formas bem típicas é o taylorismo, que partiu do estudo de como 
os trabalhadores produziam, portanto, de quais os conhecimentos que os 
trabalhadores dominavam para poder produzir, chamado estudo de tempos e 
movimentos. Analisando as formas do processo de produção cujo saber os 
trabalhadores dominavam, o que fez Taylor? Elaborou e sistematizou essas 
formas. Com esse procedimento, ele desapropriou os trabalhadores daquele 
saber, elaborou-o e desenvolveu-o na forma parcelada. [...] (SAVIANI, 2003, 
p.161). 

 
Desse modo, cada trabalhador só apreende a parcela simplificada do seu 

ofício, e o saber sobre o conjunto do processo de produção fica como propriedade da 

burguesia. Portanto, o saber que o trabalhador domina não diz respeito à força 

produtiva, mas somente àquela parcela que cabe a ele dominar para a efetivação do 

processo de trabalho coletivo. Na fragmentação do processo de trabalho o capitalismo 

cria o trabalhador coletivo, expressado na soma do trabalho efetivado em partes 

isoladas. É nesse contexto, também, que a ciência transfere à máquina os saberes dos 

trabalhadores, e a Revolução Industrial expressa isso: “o fenômeno da objetivação e 

simplificação do trabalho coincide, pois, com o processo de transferência para as 

máquinas das funções próprias do trabalho manual” (SAVIANI, 2003, p. 162).  Sendo 

assim, a escola primária desempenha o seu papel de socialização do convívio 

adequado na sociedade moderna. A partir desse nível “o sistema de ensino se bifurcou 

entre as escolas de formação geral e as escolas profissionais” (SAVIANI, 2003, 

p.164). Esta realidade é bem conhecida pela sociedade brasileira e seus intelectuais.  

 Os argumentos de Antunes corroboram as determinações do capitalismo nos 

contornos gerais de organização da educação e ampliam nossa compreensão sobre o 

fenômeno educativo, por meio do que ele nomina: “Da pragmática da especialização 
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fragmentada à pragmática da liofilização10 flexibilizada” (ANTUNES, 2009, p.25).  A 

primeira diz respeito ao projeto de educação para taylorismo/fordismo e o tipo de 

educação requerido pelo capital: [...] “uma educação formal, parcelar hierarquizada. 

Quem elabora? A gerência científica. [...], os que pensam, elaboram; e a execução é 

dos trabalhadores. O Homo sapiens e o Homo faber.” (ANTUNES,2009, p.30). A 

segunda - a pragmática da liofilização flexibilizada -, refere-se à acumulação flexível, 

seguindo a explicação no tocante à nova forma de organização do trabalho, conforme 

palavras suas: 

 

[...], o trabalho é mais desregulamentado, mais informatizado, mais 
precarizado, mais intensificado, mais “polivalente”, mais “multifuncional”, 
seguindo critérios de “metas”, “competências”, etc. É feito em equipe, onde a 
competição é terrível entre os trabalhadores e as trabalhadoras. O toyotismo só 
pode viver – e as formas de empresa flexível – com base no envolvimento, na 
expropriação do intelecto do trabalho. (ANTUNES, 2009, p.30).  

 
O esclarecimento está direcionado para a intensificação do processo de 

alienação/estranhamento, demonstrando o que a empresa flexível requer de seus 

trabalhadores. Aliás, o capital não mudou sua forma; porém estabeleceu novos 

mecanismos para garantir sua acumulação, cujo conteúdo tem consequências na 

subjetividade do trabalhador.  O envolvimento é tão sutil e manipulador que o trabalho 

alienado é interiorizado como se fosse a própria vida do trabalhador. Tanto é assim 

que ele não é mais considerado trabalhador e sim um colaborador, isto é, um 

colaborador para construir o projeto do capital. “A alienação/estranhamento é 

aparentemente – atenção! – aparentemente menos despótico, mas intensamente mais 

interiorizado.” (ANTUNES, 2009, p.30). 

 Ora, sendo assim, interessa-nos perguntar: que projeto de educação é 

necessário para efetivação dos objetivos do capital? Nas palavras do autor: 

 

Sabemos que a noção de tempo (vital para Marx) mudou. [...]. [...] o tempo 
hoje é outro. O espaço é outro. A produção também é outra, [...]. A educação, 
dizem os ideólogos do capital, deve ser outra. E qual deve ser a educação na 
era da acumulação financeirizada e flexibilizada do mundo (destrutivo) do 
capital dos nossos dias? Deve ser uma educação “ágil”, “flexível e “enxuta”, 
como são as empresas capitalistas hoje. (ANTUNES, 2009, p.31). 

                                                 
10 Grifo nosso. Liofilizar significa, na química, secar/reduzir as substâncias vivas  por meio de um processo de 
temperatura.     Exemplo: O leite em pó. Ler ANTUNES, 2009. 
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Diante deste argumento, compreende-se que a educação deve ser enxuta para 

responder às necessidades das empresas flexíveis, com número cada vez menor de 

trabalhadores, diante das máquinas inteligentes. A explicitação desse argumento sobre 

a pragmática da liofilização flexibilizada na organização da educação para uma 

formação enxuta, sem substância, sem considerar o trabalhador na sua individualidade, 

como ser que pensa e que sonha, leva-nos à compreensão do seu objetivo: a 

formatação do pensamento. “Esta me parece ser a educação do modo de produção 

capitalista de nossos dias. A pragmática da especialização fragmentada, [...], e a 

pragmática da liofilização flexibilizada” (ANTUNES, 2009, p.32). Se a modernidade 

com a Revolução Industrial foi a responsável pela transferência das funções manuais 

para as máquinas, atualmente está sendo intensificada a transferência das funções 

intelectuais para as máquinas. Diante dessas necessidades, a importância da formação 

intelectual para o trabalhador cresce, mas de uma forma bem restrita, considerando que 

um só trabalhador pode comandar diversas máquinas. Portanto, a contradição da 

escola moderna tem-se acirrado na era das máquinas inteligentes, visto que o 

trabalhador, expropriado agora, de suas funções intelectuais, necessita de uma 

formação que o leve a pensar e a agir para o capital. Isso quer dizer que, na sua ação 

com a máquina, o seu raciocínio só tem liberdade para criar alternativas que 

beneficiem o capital. É a subsunção real do trabalhador aos objetivos do capital, nesse 

movimento de competitividade das grandes empresas e de concentração das riquezas. 

   Estas mudanças e suas multideterminações sociais levam a reflexões e 

questionamentos pelos intelectuais da educação, visto que há novas determinações às 

políticas educacionais a partir de 1990. São mudanças significativas para a formação 

dos professores o que requer debate e reflexão, cujo conteúdo deve contrapor este 

projeto hegemônico do capital, na explicação da autora: 

   

Nesse contexto de mudanças, a nova relação entre educação e trabalho, agora 
mediada pelo conhecimento, passa a ser absorvida diferentemente pelos 
Estados nacionais, em face de sua posição no capitalismo globalizado. De 
modo geral, essa posição será definida com base no novo papel do Estado em 
relação à oferta da educação, que se configura diferentemente daquela 
assumida sob a hegemonia do taylorismo/fordismo (KUENZER, 2000, p.34).  
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Na afirmação da autora sobre “a nova relação entre educação e trabalho, agora 

mediada pelo conhecimento11”, está uma chamada de atenção para o acirramento da 

contradição, em que a luta para organizar a escola dos trabalhadores se expressa de 

forma ainda mais urgente. Dessa forma, Kuenzer esclarece que, no modelo anterior, 

taylorista fordista, o Estado tinha como sua responsabilidade ofertar educação escolar 

primária como possibilidade para a formação de grande contingente de trabalhadores. 

Porém, no contexto atual de reestruturação produtiva, os postos de trabalho se 

reduziram, e o capital não necessita mais da formação profissional para os postos 

crescentemente simplificados. Com isso, o Estado prescinde da necessidade de formar 

trabalhadores e direciona o processo de formação para uma educação geral, 

vinculando-se mais ao objetivo de controle social do que ao atendimento do direito à 

educação. Segundo Kuenzer (2000, p. 35): “A educação fundamental será suficiente, 

uma vez que para a maioria, o horizonte é o exercício de tarefas precarizadas”, posição 

que fortalece a impossibilidade de participação na cultura, na política e na sociedade.       

Assim, o aprofundamento das desigualdades sociais se perpetua por meio dessa 

dualização, no processo de trabalho e refletido na educação formal. E, neste sentido o 

Ensino Médio, constituinte da educação básica, tem permanecido à margem dos 

objetivos das políticas públicas, visto que, nas palavras de Kuenzer: 

 

A partir desse nível, o Estado se descompromete com a universalização, 
prevista na Constituição para ser atingida progressivamente, e passa a 
trabalhar com o conceito de equidade, no sentido de dar a cada um segundo 
diferença, para que assim permaneça. Assim concebida, a equidade toma a 
diferença não como desigualdade, mas como atributo natural. (...), o Banco 
Mundial adota esse conceito, justificando a inadequação da concepção de 
universalização, posto que as diferentes competências resultam, de atributos 
“naturais”, que não alteram significativamente pela permanência n sistema 
educacional ( KUENZER, 2000, pp. 23-4). 

 
O alcance das políticas neoliberais, uma vez que desmobilizaram conteúdos 

presentes na legislação brasileira e que tomam novo rumo, em face da racionalização 

de recursos financeiros, conteúdo motivador de muita discussão política, porém vetado 

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso12. Basta observar o Plano Nacional de 

                                                 
11 Grifo nosso. 
12 A luta dos defensores de uma escola pública de qualidade, conteúdo exaustivamente discutido na década de 
1980, com grande mobilização sobre sua universalização, gratuidade, e na proposição de uma escola unitária e 
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Educação para verificar que a grande parte dos vetos estão vinculados à obtenção de 

aumento de recursos para a educação. Assim, sublinha-se o aspecto conservador das 

políticas neoliberais, que, por meio da reconfiguração de conceitos, tentam legitimar as 

desigualdades na oferta educacional, como é o caso do conceito de equidade, tão 

utilizado no meio empresarial. Em face do desenvolvimento tecnológico produzidos 

no interior do capitalismo, leva-se à falsa ideia de que é necessário ampliar a oferta 

educacional, isto é, aumentar o nível para o atendimento da demanda mais 

complexificada do processo de trabalho. No entanto, a técnica incorporada na 

tecnologia se expressa através de trabalho morto13 acumulado, que objetiva a 

exploração de trabalho vivo14. Por isso a coerência das políticas educacionais 

neoliberais vem ao encontro de uma maior acumulação do capital, explorando 

potencialmente o trabalho alheio, a natureza e a ocupação geográfica. Nesse processo 

exponencial de construção de conhecimento e tecnologia, o capital se expressa através 

de um movimento histórico desumanizador, porque tenta legitimar a construção de 

muitas riquezas para poucos em detrimento da miséria da maioria. Por isso, a dinâmica 

perpetuadora da falta de acesso de um grande contingente populacional, para uma 

educação de qualidade. 

 As reformas das políticas educacionais dos anos noventa demonstram 

conteúdo contraditório em face do contexto direcionado pelos interesses do grande 

capital. O conteúdo envolvido no debate dos anos oitenta, expressando a 

redemocratização do país, desempenhou papel significativo na elaboração da 

legislação educacional dos anos noventa. E é nesse aspecto que a Constituição Federal 

de 1988 obteve avanço referente à educação, sinalizado por Cury: 

                                                                                                                                                         
politécnica, cujo conteúdo levou a alcançar alguns direitos na Constituição de 1988 e que necessitavam de 
regulamentações posteriores, foram desmobilizadas pelas políticas neoliberais que adentraram o país, nos anos 
noventa. A título de exemplo: os vetos de FHC às metas de aumento das quotas de financiamento contidos no 
Plano Nacional de Educação. O principal diz respeito a elevação do percentual de gastos públicos em relação ao 
PIB, aplicados em Educação, para atingir o mínimo de 7% no prazo de 10 anos, entre outros. Ver: VALENTE, 
2001. Também em relação à luta na tentativa de organizar o Sistema Nacional de Educação – reivindicação 
presente lá no Manifesto dos Pioneiros , e que na aprovação da nova LDB foi desconsiderada e substituída pela 
Organização da Educação Nacional - TITULO  IV da Lei 9394/96).  Ver: SAVIANI, 2004; VALENTE, 2001. 
13 O conhecimento desenvolvido na ação laboral dos trabalhadores, retirados destes e incorporados no 
desenvolvimento tecnológico, isto é, transferência do conhecimento construído no desenvolvimento do trabalho 
para as máquinas. Com o desenvolvimento industrial, houve a transferências de funções manuais; na atualidade, 
com o desenvolvimento da microeletrônica se acentua a transferência das funções intelectuais. Ver: ANTUNES, 
(2000),( 2005) e( 2006). 
14 A força- de- trabalho da classe-que-vive-do-trabalho. Ver: ANTUNES, (2000),e ( 2006) 
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[...]. A Constituição da República de 1988 afirma a educação como o primeiro 
dos direitos sociais (art. 6º), como direito civil e político [...] e ela, como dever 
do Estado, é afirmada por muitos modos. O próprio ensino fundamental é 
consagrado como direito público subjetivo, e o ensino médio, na versão 
original, é posto como progressivamente obrigatório (CURY, 2007, p.5). 

 
Porém o autor aponta o condicionamento das políticas educacionais por meio do 

financiamento. A luta para a elaboração de um Plano Nacional de Educação vem desde 

o documento elaborado e manifestado pelos Pioneiros da Escola Nova, como 

necessidade de planejar metas para além de um período de governo. O Plano oficial 

aprovado pela Lei 10.172 de Janeiro de 2001, apesar de seu conteúdo bem menos 

ousado do que a proposição do Plano das entidades educacionais, traduz um 

diagnóstico da realidade educacional brasileira, de forma real; com isso possibilita 

estabelecer metas para alcançar os objetivos pertinentes ao acesso e à permanência dos 

alunos numa educação de qualidade. Entretanto, o conteúdo constante no Plano torna-

se fragilizado, em face do impedimento de aprovação de recursos, advindo pela força 

exercida da área econômica, e efetivado pelos vetos do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, atendendo ao interesse do grande capital. “Sem recursos, o PNE tornou-se 

um ato declaratório” (CURY, 2007, p.6). O autor aponta a constituição histórica do 

conteúdo relacionado ao financiamento da educação brasileira que, segundo ele, está 

vinculado às políticas concebidas como políticas sociais de Estado na perspectiva da 

vertente liberal. Por isso, o impacto desmobilizador dos direitos, já contidos na 

legislação, sobre a educação escolar. No entanto, ele sinaliza o contexto de elaboração 

das políticas públicas, como arena de luta que envolve uma multiplicidade de 

interesses. E nesse sentido, abre possibilidades da construção de diferentes políticas, 

oriundas dos entes federados e da organização social, considerando que esse impacto 

se torna diferenciado, quando “os direitos sociais (...) são protegidos por um 

ordenamento jurídico, cuja sustentação é a Constituição, que tem atrás de si uma longa 

história de pleitos, exigências e lutas (Cury, 2007, p.13).   

 Numa perspectiva menos otimista, o professor Mário César Brinhosa aponta 

os argumentos sobre o papel da educação na sociedade contemporânea, expressando 

que: 
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Hoje, quando não temos somente trabalhadores excedentes, como no século 
XIX, mas homens descartáveis do processo produtivo, quando o capital parece 
estar perdendo o poder de explorar “produtivamente” grande massa de 
trabalhadores, o Estado se encolhe assim como o lucro. Então, por que investir 
em educação e em qualificação da força de trabalho, se o trabalho morto, 
exteriorizado do corpo do trabalhador, materializado em máquinas cada vez 
mais velozes, predomina sobre o trabalho vivo? (BRINHOSA, 2001, p.42) 
 

Com este questionamento, o autor sinaliza que, se o capital para resolver sua crise de 

acumulação, busca ampliar seu espaço de exploração tanto no sentido de ocupação 

geográfica quanto no sentido de intensificação da exploração do trabalho alheio, vai 

apoderar-se do Estado como poder a seu favor e estabelecer novas formas de produzir 

políticas, “incluindo a revitalização do município e das comunidades, no sentido de 

que estes assumam funções e encargos relevantes do ponto de vista do 

desenvolvimento socioeconômico e político do país (...).” ( Brinhosa, 2001, p.42). O 

espaço do município é considerado como o espaço real para a concretização das 

políticas públicas. Também a escola pública deve assumir a sua autonomia, nos 

aspectos administrativo, financeiro e pedagógico. A autonomia se expressa, neste 

contexto, por meio da necessidade da descentralização das ações do Estado.  

 Nesse processo de organização de pequenos grupos, se vai constituindo uma 

nova face para as relações de poder, em que as políticas públicas são comandadas pelo 

Estado, porém sua efetivação vai depender das ações localizadas no município e na 

escola.  Diante da necessidade da racionalização dos parcos recursos, “a 

descentralização dos gastos e das relações educativas, a autonomia da gestão escolar, 

as escolas comprometidas com a comunidade, passam a ser uma condição para que o 

Estado seja afastado de sua função pública (...) (Brinhosa, 2001, p.50). Ademais, o 

recuo no atendimento dos direitos sociais previstos na legislação é uma condição 

necessária para atender à crise de acumulação capitalista por meio da efetivação das 

políticas neoliberais, que alcançam a realização de suas metas por meio de argumentos 

“legitimadores”, qual seja, uma nova forma de administrar o acesso aos direitos 

sociais, por meio do Terceiro Setor15, voluntariado, gestão democrática etc.  

                                                 
15 São fundações, associações e as sociedades civis de natureza filantrópica que representam corpos 
intermediários entre o Estado e o indivíduo, e sua existência se considera necessária para atender  a determinadas 
necessidades sociais. 
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 Em face disso, destacam-se alguns argumentos construídos pelos autores 

Franco, Alves e Bonamino em relação ao conteúdo legal, constituído no âmbito das 

políticas neoliberais.  Na análise destes autores, e posta numa perspectiva geral, 

visualiza-se durante os dois mandatos do governo de FHC e da gestão do Ministro 

Paulo Renato de Souza, que a ênfase se deu no tocante a alterações legais, de modo a 

considerar a implantação e ampliação de muitas medidas com inovações na legislação 

que possibilitou um conjunto de ações e programas acionados pelo MEC. Destaca-se: 

1) a LDB 9394/96; 2) a lei do FUNDEF; 3)os Parâmetros Curriculares Federais, 

direcionadores dos programas do MEC, objetivando o aprimoramento da avaliação 

nacional; 4) as políticas de avaliação nacional; 5) o processo de descentralização ou 

municipalização; 6) o estímulo ao ensino fundamental de 9 anos e a atenção à 

educação infantil, como etapa constitutiva da educação básica; 7) “Formação inicial e 

continuada de professores: estabelecimento do nível superior como formação mínima 

para a docência na educação básica” (FRANCO; ALVES; BONAMINO, 2007, PP. 

997-999 ). Este item se constitui como conteúdo importante para organizar a educação 

nesta perspectiva econômica, defendida na perspectiva do capital humano, uma 

atenção especial à formação do professor, no estabelecimento do nível superior como 

formação mínima e do campo de Formação Continuada para os Professores da 

educação básica, fatores que retomaremos em capítulo específico. Pela extensão desse 

conteúdo, e pela limitação deste trabalho, destacam-se os elementos dessa política 

educacional que, segundo os autores, trazem alguns eixos identificadores das políticas 

públicas educacionais da década de 1970, expressada na Lei 5692/71: 

 

A análise global do conjunto de medidas de política educacional para a 
educação básica, no governo FHC, demanda tratamento muito mais extenso 
[...]. Em seu sentido mais geral, a política nesse período foi caracterizada por 
três aspectos: (grifos nosso) 
a)Revalorização da racionalidade técnica, desta vez concentrada no 
financiamento, atividade meio com a qual se almejava equacionar os 
problemas de acesso e de qualidade do sistema educacional.  
b)Ênfase no ensino fundamental.  
c)Valorização da política educacional baseada em evidências, o que se 
expressou por meio da ênfase em avaliação [...]. (FRANCO; ALVES; 
BONAMINO, 2007, p. 1000) 
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Apesar das inovações legais determinadas pelas reformas dos anos noventa, o 

período do governo de FHC não possibilitou melhoria na qualidade da educação, 

porém pode-se afirmar que o avanço obtido foi no sentido de garantir a 

universalização do ensino fundamental. Entretanto, em relação à qualidade, houve até 

mesmo, um decréscimo diagnosticado pelo Sistema Nacional de Educação Básica, 

cujo conteúdo leva a diferentes hipóteses, merecedoras de análise mais aprofundada, o 

que não cabe no espaço deste trabalho. Sublinha-se, ainda, que o Plano Nacional de 

Educação foi deixado à deriva das políticas implementadas no governo Lula, que deu 

preferência à elaboração de um novo documento legal, o PDE - Plano de 

Desenvolvimento da Educação, estabelecendo metas a serem cumpridas com 

sinalização de prazos, numa tentativa de alcançar a qualidade educacional. Apesar da 

ausência de resultados dos instrumentos avaliativos no tocante à qualidade, o governo 

Lula dá continuidade no aperfeiçoamento desses instrumentos e cria o IDEB – Indice 

de Desenvolvimento da Educação Básica, como política direcionadora do processo 

educacional. Nos argumentos de Franco, Alves e Bonamino: 

 

Ao longo dos últimos meses, o IDEB e as metas a ele associadas são aspectos 
do PDE que têm estado no centro da atividade do MEC.[...], o IDEB e as 
metas envolvem transparência nos resultados de escolas e redes de ensino. 
Envolvem, também, incentivos simbólicos relacionados ao IDEB elevado e, 
futuramente, a variações positivas do mesmo índice. Por esta via, a política 
educacional contemporânea com ideias associadas à racionalidade relativa aos 
fins da educação, em veio complementar ao da racionalidade relativa aos 
meios. (FRANCO; ALVES; BONAMINO, 2007, p.1003) 
 

Diante disso, percebe-se que as políticas educacionais do governo Lula são políticas de 

continuidade16 do governo anterior, e expressam uma coerência com os objetivos dos 

neoliberais, no sentido de não priorizar recursos para a educação básica e de enfatizar 

a prioridade do ensino fundamental. Entretanto, na perspectiva desses autores, há um 

elemento novo nessas políticas, que é a questão de incentivos às escolas que obtiverem 

melhores resultados. Porém esses incentivos têm ainda permanecido como conteúdo 

simbólico, visto que são políticas ainda muito recentes. Contudo, mesmo que haja 

                                                 
16 A eleição do governo Lula significou o renascer da esperança na construção de um projeto contra-hegemônico 
para a educação das massas populares. Entretanto, já no primeiro mandato Lula assume o compromisso de 
continuidades das políticas dos organismos internacionais, fortalecidas no FHC. Nesse sentido, podemos afirmar 
que houve um conteúdo muito próximo da linearidade das políticas de ambos os governos. Ver: Frigotto, 2005a) 
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aumento no percentual da qualidade da educação, é preciso analisá-la inserida no 

contexto das relações sociais.  Questiona-se o papel das políticas identitárias que 

analisam a problemática educacional na sua singularidade sem relacioná-la com o 

contexto maior, pois diante do mundo globalizado em que o processo de trabalho está 

sendo mais submetido, e que o trabalho morto se expande e controla o trabalho vivo, 

explorando-o e/ou colocando à margem desse processo, importa refletir sobre a 

complexidade e a importância do papel da escola pública. No contraponto das políticas 

neoliberais, Saviani (2004) e Gentili (2005) reafirmam que a escola pública é o lócus 

de acesso à educação dos filhos dos trabalhadores, cujo espaço deve garantir a 

efetivação de um processo educativo que contemple o desempenho do tão almejado 

papel desta escola: garantir a transmissão/assimilação do conhecimento produzido 

historicamente a todos os alunos.  

 No entanto, o conteúdo contido na legislação atual, com todas as iniciativas 

“inovadoras” que houve, não tem sido suficiente para a resolução do problema de 

qualidade da educação brasileira. Pelos argumentos explicitados neste trabalho, 

percebe-se uma inter-relação das ideias dos autores, que buscam oferecer subsídios 

para fundamentar os embates teóricos, no sentido de denunciar o que está posto, qual 

seja: as políticas neoliberais têm impactado as políticas educacionais brasileiras dos 

anos de 1990, cujo conteúdo foi resultado de muitos embates teóricos e políticos, 

exaustivamente constituídos durante toda a década de 1980, no processo de 

redemocratização do país. 

 Ademais, se voltarmos à questão da constituição da modernidade e da sua 

necessidade de expandir a escola, encontramos lá o afloramento da contradição que 

acompanha o desenvolvimento da formação do trabalhador. Antes disso, estava bem 

demarcado: a escola era o espaço para aqueles que não precisavam trabalhar, isto é, 

para os proprietários, porquanto o conhecimento é força produtiva, e como tal foi 

apropriado pela classe dominante. Por isso a questão da construção de uma escola 

pública de qualidade e de políticas contínuas efetivas para a formação do professor 

está no centro desta luta. Se considerássemos o conhecimento como elemento 

constitutivo da humanidade, tornar-se-ia imprescindível garantir que o conhecimento 
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produzido pela humanidade e a humanidade produzida pelo conhecimento fossem 

transmitidos para todos os seres humanos.  

 

 

1.2- NOÇÕES DE TRABALHO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO 

DOCENTE: O CONTRAPONTO DO NEOLIBERALISMO 

 

 No pensamento marxista, o modo de produção é central visto que desempenha 

o papel fundante na construção e desenvolvimento da humanidade, desde as primeiras 

elaborações teóricas de Marx até às da sua maturidade, na busca de explicitar como os 

seres humanos se produzem e reproduzem a sua existência humana.  

 Para compreender o contexto em que viveu no século XIX, época de 

transformações econômicas, em que a indústria se desenvolvia rapidamente, e, com 

isso, a burguesia se confirmava como classe dominante, diante do número elevado de 

proletários que desenvolviam seu trabalho em condições de vidas precarizadas, Marx 

aprofundou seus estudos nas teorias filosóficas que embasavam sua formação, e que 

ocupavam papel central na explicação da história humana, como Hegel e Feuerbach, e 

construiu seus argumentos, ora na contraposição e ora na ampliação das ideias desses 

autores, criando nova concepção teórica que explica a ação humana em sua 

historicidade. 

O conceito de trabalho pode ser entendido no pensamento de Marx desde os 

seus primeiros escritos, culminando na sua análise das relações capitalistas de 

produção na obra O Capital. Nos Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx 

desenvolve uma crítica sobre a filosofia hegeliana  assinalando que:  

 

[...], como o ato autoconfirmativo de todo o ser, Hegel descobriu apenas a 
expressão abstrata, lógica, especulativa do processo histórico, que não é ainda 
a história real do homem enquanto sujeito pressuposto, mas só a história do 
ato da criação da gênese do homem” (MARX, 2001 , p.174). 

 
Nessa afirmação, o argumento de Marx aponta o lócus em que se desenvolve a 

verdadeira existência do homem – o mundo universal espiritual, segundo a abstração 

de Hegel. Entretanto, Marx infere nesse processo de abstração conceitos primordiais, 
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que sustentaram o desenvolvimento de seus argumentos. Na especificidade deste 

trabalho, interessa-nos pontuar como Hegel concebe o trabalho, nas palavras de Marx: 

 
[...]. Em resumo, Hegel concebe o trabalho - embora em termos abstratos – 
como o ato de autocriação do homem; apreende a relação do homem a si 
mesmo como ser estranho e a emergência da consciência genérica e da vida 
genérica como a demonstração de si como ser estranho. [...]. Para Hegel,o 
movimento de auto-criação, de auto-objetivação na forma de auto-alienação, 
constitui a absoluta expressão da vida humana e, portanto, a última, que tem 
em si a própria finalidade, a  paz e a consecução da sua natureza (MARX, 
2001, p. 188). 

 

 Na elaboração dessa crítica das idéias hegelianas, Marx utilizando-se do 

pressuposto central de Hegel, que vê somente o lado positivo do trabalho como 

essência confirmativa do homem, inicia a construção de seus argumentos na 

demonstração de como se desenvolve o processo de trabalho no contexto do 

capitalismo, explicitando as reais condições do trabalhador em face das vantagens do 

proprietário e do capitalista. Com a separação entre o capital, propriedade de raiz, e do 

trabalho, a desvantagem cabe somente ao trabalhador. 

 Da argumentação contida nos Manuscritos, contrapondo-se às ideias de Hegel, 

ideias estas que também fundamentam a moderna economia política, estão presentes 

conceitos complexos sobre o papel do trabalho no desenvolvimento da sociedade 

capitalista. O jovem Marx assinala a importância da concorrência entre os 

trabalhadores perante a sua sujeição desses às exigências do capitalismo, a 

transformação do trabalhador em mercadoria, regulada pela demanda etc. Os 

elementos constitutivos do processo de trabalho e a produção da existência humana, 

apontadas por Marx, são interdependentes e se complexificam cada vez mais com o 

desenvolvimento do capitalismo, e isso nos remete a outras leituras.  

 As explicações de Antunes trazem significativas contribuições para esclarecer 

a constituição da teoria de Marx, argumentando que: 

 

O modo de produção em Marx não se resume estritamente à produção, mas é 
o modo de produção e de reprodução de vida. É profundamente relacional e é 
recíproco. As determinantes são determinadas. Isto não elide um problema que 
é fundamental, que é o da determinação em última instância. [...]. E esse “em 
última instância” é para mostrar que política, ideologia, o mundo valorativo, o 
simbólico, não voam livres pelo ar, não têm autonomia completa em relação 
ao mundo real. [...] A sua determinação, em última instância, está no mundo 
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material. Mas – atenção! – não é no mundo restrito da economia. E não é no 
mundo restrito da política. É o universo da economia política. [...]. 
(ANTUNES, 2009, p. 26). 

 
Este argumento demonstra a nova ciência construída por Marx, isto é, a compreensão 

da história humana numa perspectiva de totalidade, rompendo com as outras teorias 

que tentavam explicá-la, através do mundo da objetividade ou do mundo da 

subjetividade, sem considerar a existência da dimensão recíproca na relação entre 

ambos. Este movimento dialético traz a possibilidade científica “da busca do máximo 

de conhecimento possível [...] do modo de produção do ser e da vida, num dado 

momento da história” (ANTUNES, 2009, p. 27). Feito este recorte, seguimos com a 

constituição das ideias de Marx. 

 Nas Teses sobre Feuerbach, Marx destaca a centralidade do conceito de 

atividade humana da práxis17, isto é, da relação indissociável entre teoria e prática 

como eixo constituinte da humanização, demonstrando a importância dessa 

compreensão, tanto no aspecto metodológico que diz respeito à teoria do 

conhecimento como, também, em sua dimensão ontológica, como prática criadora e 

transformadora de uma nova realidade social.  Marx sublinha que toda a vida social é 

essencialmente prática. São questões recorrentes, nessas teses, no contraponto entre o 

materialismo antigo e o moderno, a distinção entre os dois na teoria do conhecimento, 

mas, também, a sua consequência para a compreensão da sociedade humana como 

conjunto de relações sociais. Enquanto o primeiro concebe o indivíduo de forma 

isolada, natural, captado de forma abstrata, para Marx, a essência humana em sua 

efetividade é o conjunto das relações sociais. Nesse aspecto, é necessário pontuar que 

a produção do saber se dá pelo conjunto dos homens, nas relações que estabelecem, na 

sua atividade laboral, para garantir sua sobrevivência. É nesse momento que se situa a 

importância da compreensão da práxis, tanto na constituição do conhecimento, 

expressado no objeto que é produto dessa ação, como na transformação dos sujeitos 

envolvidos nessa relação. 

                                                 
17 É o movimento que vai da prática para a teoria e desta para a prática. Em Marx, é o movimento inseparável e 
consciente entre a teoria e prática. Isto é, prática, na medida em que a teoria molda, direciona a atividade 
humana; e teórica, no sentido de possibilitar a consciência desta relação; com isso se constitui como atividade 
revolucionária. Ver: VÁZQUEZ, Adolfo S. (2007 
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 O conteúdo referente a essas teses pode ser resumido na explicitação do 

conceito de práxis, de modo a colocar em evidência as consequências, para o 

trabalhador, do desenvolvimento do processo de trabalho na constituição do 

capitalismo. Ao superar o feudalismo, a sociedade burguesa na sua apropriação 

privada dos meios de produção, transforma o servo em trabalhador livre, visto que este 

se liberta de suas relações naturais com seu senhor, e, a partir daí, vem a estabelecer 

uma relação remunerada, isto é, mercadológica. Marx, nos seus Manuscritos 

Econômicos Filosóficos demonstra as conseqüências do desenvolvimento do processo 

de trabalho, apontando as contradições presentes nesse contexto de falsa liberdade do 

trabalhador, conforme seu argumento: 

 

A economia política oculta a alienação na característica do trabalho enquanto 
não analisa a imediata relação entre o trabalhador (trabalho) e a produção. É 
evidente, o trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz a escassez 
para o trabalhador. Produz palácios, mas choupana para o trabalhador. Produz 
beleza, mas deformidade para o trabalhador. Substitui o trabalho por 
máquinas, mas encaminha uma parte dos trabalhadores para um trabalho cruel 
e transforma os outros em máquinas. Produz inteligência, mas também produz 
estupidez e a cretinice para os trabalhadores (MARX, 2001, p. 113). 

 

 Com isso Marx desenvolve seus argumentos esclarecendo a história da 

organização capitalista18, desmascarando conceitos contidos na economia política 

moderna, expressados por Smith e Ricardo. Nessa direção, Marx explicita o processo 

de alienação nos seus diversos aspectos, dos quais pontuamos dois: “a do trabalhador 

no seu produto significa não só que o trabalho se transforma em objeto e assume uma 

existência externa, mas que existe independentemente, fora dele e a ele estranho (...)” 

(MARX, 2001, p. 112), mas que essa existência subjuga aquele que o produziu, visto 

que, ao se constituir como objeto, já não pertence ao trabalhador, tampouco se 

expressa como sua criação, mas, sim, como criação do outro, o capitalista; e a do 

trabalhador em relação ao processo de trabalho, que é pensado por outro, imposto e 

estranho a ele, isto é, o capitalista se torna proprietário da força do trabalho e, como 

consequência, determina a atividade do trabalhador. Em consequência desses dois 

                                                 
18 O capitalismo fragmenta o processo de trabalho com o objetivo de ampliar a produção de mercadorias. Esse 
aspecto produz o trabalhador coletivo (cada trabalhador faz uma parte do produto); e, também, separa a atividade 
intelectual da produção material. Na sociedade de classes, alguns homens pensam e determinam o que outros 
(trabalhadores) devem fazer.  
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aspectos da alienação, enfocamos uma terceira determinação do trabalho alienado, que 

diz respeito ao trabalho como atividade central no desenvolvimento da espécie. 

Partindo do princípio de que o homem se constituiu humano por meio da sua atividade 

vital, na ação lúcida e livre sobre a natureza, conjuntamente com os outros homens; e, 

considerando a fragmentação e a necessidade imposta ao trabalhador na organização 

do sistema capitalista, Marx explicita que, no trabalho alienado, a atividade vital lúcida 

do homem se transforma em simples e único meio de existência, isto é, garantir sua 

sobrevivência. Desse modo, Marx aponta a importância da compreensão da atividade 

humana, a práxis, na constituição e desenvolvimento da história da humanidade. Essa 

transformação no modo de produzir a existência humana provoca alterações no 

desenvolvimento histórico da humanidade. 

Na Crítica del Programa de Gotha, Marx analisa as teses elaboradas pelo 

Partido Operário Alemão; nesse caso específico, pontuamos a parte da primeira tese 

“El trabajo  es la fuente de toda riqueza y de toda cultura” (Marx, 1979, p.10), 

afirmando que, quando o homem na sua relação com a natureza, a situa como meios e 

objetos de trabalho pertencentes a ele, então sim converte o seu trabalho em “fonte de 

valor de uso e, por conseguinte, em fonte de riqueza. ( Marx, 1979, p.10 ). Diverge 

dessa concepção a da burguesia, que atribui ao trabalho uma “força criadora 

sobrenatural” (Marx, 1979, Gotha, p. 10 ), mascarando as relações que envolvem a 

subjugação do trabalhador em face do proprietário dos meios de produção. A crítica de 

Marx salienta o fato de que um programa socialista deve considerar o trabalho num 

contexto certo que se efetiva através de objetos e instrumentos próprios, e não permitir 

falsas ideologias que silenciem essas reais condições sem as quais o homem 

trabalhador perde sua humanidade. É nesse sentido também a sua crítica sobre a 

educação reivindicada neste Programa. A obra de Manacorda (1969) contém a 

teorização sobre o princípio educativo defendido por Marx para o contexto burguês, 

em que a educação deve ser diferenciada para os trabalhadores, optando por uma 

proposta de escolas técnicas, com embasamento teórico e prático, na perspectiva da 

práxis, de forma a possibilitar uma qualidade transformadora. 

 Lukács é um dos autores que assume as ideias do marxismo ortodoxo e 

resgata o caráter radical dessa teoria. Para efeito deste trabalho nos restringiremos a 
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buscar embasamento para a compreensão do papel desempenhado pelo trabalho e seus 

desdobramentos na formação humana. Extrai-se da argumentação de Lukács que: 

 

Para expor em termos ontológicos as categorias específicas do ser social, o seu 
desenvolvimento a partir das formas de ser precedentes, sua articulação com 
estas, sua fundamentação nelas, sua distinção em relação a elas, é preciso 
começar pela análise do trabalho [...]. E é suficiente um olhar muito 
superficial ao ser social para perceber a inextricável imbricação em que se 
encontram suas categorias decisivas como o trabalho, a linguagem, a 
cooperação e a divisão do trabalho e para perceber que aí surgem novas 
relações da consciência com a realidade e, em decorrência, consigo mesma, 
etc. Nenhuma destas categorias pode ser adequadamente compreendida, se for 
considerada isoladamente (LUKÁCS, 1984, p.01). 

 
O autor chama a atenção para a compreensão desse eixo central da obra de Marx, e 

que possibilitou revolucionar o pensamento científico sobre a história humana. O 

homem não nasce homem, ele se faz homem pelo trabalho e pela educação, isto é, por 

si só o homem não se humaniza, ele precisa de outros homens para se humanizar. E é 

nessa perspectiva, nesse movimento dialético de construção do ser social que se dá a 

importância do trabalho na efetivação dessa troca orgânica entre o gênero humano e a 

natureza, transformando a natureza e a si mesmo.  

Na explicação de Lukács, desenvolvida nas palavras de Lessa: 

 

[...]. Reconhece Lukács que, sem uma contínua transformação da natureza, 
não é possível nenhuma reprodução social; e que, necessariamente se desdobra 
alguma articulação entre o mundo dos homens e o ser natural. Todavia, tal 
reconhecimento não conduz Lukács a ignorar por um segundo sequer, as 
distinções ontológicas que se interpõem entre o ser social e o ser natural. [...]. 
Concebe a substancialidade do mundo dos homens como resultado exclusivo 
da ação dos homens, enquanto indivíduos e enquanto gênero humano 
(LESSA, 2002, pp. 63-5). 
 

A explicação de Lessa da teorização de Lukács esclarece que no movimento dialético 

da natureza a dimensão biológica permanece em todo o processo, mesmo na 

transformação não há negação dessa legalidade. Exemplificando, no processo de 

transformação da semente em planta, há a manutenção da mesma legalidade 

ontológica, pois a planta produz a semente que produzirá nova planta. Porém, na 

dialética do ser social há um processo em tudo e por tudo distinto. Na relação de troca 

orgânica entre o homem e a natureza e entre os outros homens, há uma mediação 

planejada e com possibilidades superadoras de construção do mundo humano. E para 



 48 
 

exemplificar o processo dialético da história humana, a característica da legalidade do 

feudalismo é completamente negada e não pode mais ser encontrada na legalidade 

capitalista.  E é no modo de produzir a existência humana que se explicam as 

distinções ontológicas da humanidade. Portanto, “(...). Isso confere à processualidade 

social uma qualidade radicalmente distinta da natureza” (LESSA, 2002, p. 62).  

 Foi este reconhecimento da produção e reprodução da vida real, como fato 

determinante da história que permitiu à teoria de Marx e Engels a desmascarar toda a 

mitologia. Nas suas relações entre si e com a natureza, o homem produz sua 

existência. Nessa experiência ele produz conhecimento, que se vai acumulando para 

ser transmitido às gerações seguintes. Porém, com a separação entre educação e 

trabalho, se complexifica essa necessidade de transmissão.  

 O sistema de produção capitalista tem em sua essência a acumulação do 

capital, pois necessita de crescimento permanente na obtenção de lucros, caso 

contrário se extingue. E esse crescimento se dá através do desenvolvimento 

tecnológico e da exploração do trabalho. Nesse processo, o trabalhador, despossuído 

dos meios de produção, só possui para a venda, a sua força de trabalho, que é reduzida 

em mercadoria. Portanto, o trabalhador só existe perante o capital, e ele mesmo é 

capital, pois “a existência do capital é a sua existência” (MARX, 2001, p. 124). Para 

ampliar a compreensão dessa perspectiva de crescimento permanente do capitalismo, 

pontuaremos algumas das idéias contidas no Manifesto Comunista em que Marx e 

Engels analisam e constroem argumentos sobre o papel revolucionário da burguesia, 

expressado na nova forma de produção da existência humana, que se dá por meio da 

ampliação de mercado, conforme suas palavras: 

 

A grande indústria estabeleceu o mercado mundial que o descobrimento da 
América preparara.O mercado mundial deu ao comércio, à navegação, às 
comunicações por terra, um desenvolvimento imensurável. Este, por sua vez, 
reagiu sobre a extensão da indústria, e na mesma medida em que a indústria, o 
comércio, a navegação, os caminhos-de-ferro se estenderam, desenvolveu-se a 
burguesia, multiplicou seus capitais [...]. (MARX e ENGELS, 1997, p. 26) 

 

Nesse processo de ampliação de mercado e crescimento da burguesia, há um 

aniquilamento das formas de relações de produção anteriores, instalando em toda a 

parte do globo terrestre configurações cosmopolitas, tanto no modo de produção como 
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no modo de consumo da sociedade capitalista. “A burguesia, na sua dominação de 

classe de um escasso século, criou forças mais massivas e mais colossais do que todas 

as gerações passadas juntas” (MARX e ENGELS, 1997, p. 30). Nessa nova perspectiva, a 

ideia de progresso propiciado pela ciência, legitima todo o processo capitalista e suas 

transformações. Entretanto, para efeito deste trabalho, interessa-nos pontuar a 

organização do processo de trabalho e as conseqüências para o trabalhador, segundo 

apontamentos do Manifesto Comunista: 

 

Na mesma medida em que a burguesia, i. é, o capital se desenvolve, nessa 
mesma medida desenvolve-se o proletariado [...], os quais só vivem enquanto 
encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto o seu trabalho aumenta 
o capital. Estes operários, que têm de vender à peça, são uma mercadoria 
como qualquer outro artigo do comércio, e estão expostos a todas as 
vicissitudes da concorrência [...]. O trabalho dos proletários perdeu, com a 
extensão da maquinaria e a divisão do trabalho, todo o caráter autônomo e, 
portanto, todos os atrativos para os operários. Ele torna-se um mero acessório 
da máquina ao qual se exige apenas o manejo mais simples, mais monótono, 
mais fácil de aprender. Os custos que o operário ocasiona reduzem-se por isso 
quase só aos meios de vida de que carece para seu sustento e para a 
reprodução da sua raça. (MARX e ENGELS, 1997, p. 32 ) 

  
O trabalho é a única mercadoria que produz mais-valor, tornando-se assim um 

meio de valorização do capital. Em sua obra O Capital, Marx amplia seus argumentos 

sobre a produção de existência humana no modo de produção capitalista, 

demonstrando, detalhadamente, que a relação inicial entre o capitalista e o trabalhador, 

ambos envolvidos numa negociação de igualdade como possuidores de mercadorias, 

não corresponde a uma relação igualitária. O dinheiro ou capital nas mãos do 

capitalista para a compra da força de trabalho é constituído por trabalho morto e 

acumulado como capital. Isso significa que este capital, trabalho morto, se apodera da 

força física do trabalhador para reproduzir-se, através da produção da mais-valia 

incorporada na produção de mercadorias. 

 É nessa organização do processo de trabalho capitalista que os meios de 

produção se expressam perante o trabalhador como existência do capital, incorporando 

o próprio trabalhador como elemento desse mecanismo e subsumindo-o. Na 

explicitação de Marx: “[...]. Aquela primeira relação, na qual ambos se contrapunham 

aparentemente enquanto possuidores de mercadorias, que é a premissa do processo 
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capitalista de produção, é, como veremos mais à frente, seu resultado e seu produto.” 

(MARX, 2004, p. 57). 

 Na continuidade da explicação dos argumentos contidos nesta obra, consta a 

construção dessa falsa liberdade conferida ao trabalhador, posteriormente expressada 

na premissa básica do projeto capitalista, nas explicações de Marx: 

[...]. A compra/venda da força de trabalho como resultado incessante do 
processo de produção capitalista implica que o operário tenha que readquirir 
constantemente uma parte do seu próprio produto em troca de se trabalho 
vivo. Com isso se esfuma a aparência da mera relação entre possuidores de 
mercadorias. (MARX, 2004, p. 136). 
 

De início, a pretensão do trabalhador, ao vender sua força de trabalho, é capitalizar um 

valor monetário que lhe possibilite ter esperança no futuro, por meio de um projeto de 

vida que inclua o acesso às riquezas sociais. No entanto, a venda de sua força e 

disposição de trabalho se converte, ao mesmo tempo, em meios de subsistência para o 

trabalhador para se manter como tal, e o capitalista em capital personificado, conforme 

palavras de Marx: 

 

No processo de trabalho que é simultaneamente processo capitalista de 
produção, os meios de produção empregam o operário, de tal sorte que o 
trabalho só aparece como um meio graças ao qual determinada quantidade de 
valor, ou seja, determinada massa de trabalho objetivado, suga trabalho vivo 
para se conservar e incrementar. O processo de trabalho aparece assim como 
processo de autovalorização (por intermédio do trabalho vivo) do trabalho 
objetivado. O capital emprega o operário, não é o operário que emprega o 
capital, e só coisas que empregam o operário e que por conseguinte têm no 
capitalista a sua personificação, [...]. (MARX, 2004, p. 75) 

 
Dessa forma, todo o progresso propiciado pelo desenvolvimento do sistema 

capitalista aparece como produção do capital, incorporando o trabalhador como um 

elemento inerente a esse processo. Para explicitar o processo de trabalho como 

autovalorização do capital, pontuamos uma citação explicativa do prefácio da edição 

brasileira, Capítulo VI Inédito de O Capital, escrito por Bruno Maffi: 

 

 [...]. Para Marx, a riqueza da sociedade em que predomina o modo de 
produção capitalista aparece como um enorme acúmulo de mercadorias. 
Adota, portanto, a teoria do valor, desenvolvida pelos clássicos, pela qual o 
valor de uma mercadoria é determinada pelo tempo de trabalho socialmente 
necessário à sua produção, mas o faz integrando-a num contexto diferente [...]. 
È assim que a mercadoria é vista como uma contradição que a um só tempo se 
apresenta como objeto útil, valor de uso e valor de troca. [...]. E no mercado se 
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encontra uma mercadoria muito especial, a força de trabalho, que, como valor 
de troca, tem seu valor determinado pelo tempo socialmente necessário à sua 
reprodução. (MARX, 2004, p.p. 9, 10) 

 
Nesse conteúdo está a desmistificação dos eixos organizativos do processo de trabalho 

no modo de produção capitalista, em que os economistas burgueses confundiram “a 

apropriação do processo de trabalho pelo capital com o processo de trabalho 

propriamente dito” [...] ( Marx, 2004, p.64). Essa compreensão “genial” dos 

capitalistas consiste no cálculo do salário do trabalhador em função de suas 

necessidades básicas, porém o tempo trabalhado por ele excede a esse valor, tendo 

assim um sobretrabalho que se incorpora na mercadoria. Esse valor, a mais-valia é 

responsável pelo processo de acumulação do capital. Nas explicações de Marx, temos 

o seguinte: 

 

Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresenta-se-nos como 
produtivo aquele trabalho que se realizava num produto, mais concretamente 
numa mercadoria. Do ponto de vista do processo capitalista de produção, junta 
uma determinação mais precisa: é produtivo aquele trabalho que valoriza 
diretamente o capital, o que produz mais-valia, ou seja, que se realiza – sem 
equivalente para o operário, para o executante [...]. (MARX, 2004, p.109) 

 

Desse modo, compreende-se que o produto específico do modo de produção 

capitalista é a mais-valia gerada pelo trabalho produtivo, isto é, excedente do trabalho 

em que o trabalhador não recebe equivalente. E esse processo de absorção de trabalho 

não pago é o objetivo maior do capitalismo, pois é o eixo que propicia e legitima a 

acumulação do capital. “De modo que o trabalho assalariado constitui uma condição 

necessária para a formação do capital e se mantém como premissa necessária e 

permanente da produção capitalista” (MARX, 2004, p.73). E nesse sentido Marx 

explicita que o modo de produção capitalista propiciou um desenvolvimento ilusório 

sobre a organização do processo de trabalho, fazendo com que as coisas, os produtos 

do trabalho tanto no valor de uso como no valor de troca aparecessem como produtos 

criados pelo capital. O desenvolvimento e a construção de riquezas são vistas e 

admiradas pela humanidade como progresso gerado pelos capitalistas, contexto em 

que o trabalhador fica espoliado não só dos bens materiais, mas principalmente de sua 

humanidade. Este aspecto fica esclarecido na citação de Marx: 
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[...], a combinação na divisão do trabalho, a utilização das ciências, dos 
produtos do trabalho como maquinaria, tudo isto se contrapõe aos operários 
individuais, de forma autônoma, como um ser alheio, objetivo, que lhes pré-
existe, que está ali sem o seu concurso e amiúde contra o seu concurso, como 
meras formas de existência dos meios de trabalho que os dominam e são 
independentes deles [...] (MARX, 2004, p. 127). 

 

E é no desenvolvimento acelerado da tecnologia, nas áreas da microeletrônica 

e informática, como respostas requeridas pelo capital globalizado por meio de 

ampliação de espaços geográficos e aceleração do tempo, que tem gerado maior 

complexidade na organização do processo de trabalho e que parece transformar a face 

do capitalismo atual. Na sua explicação, contida no Manifesto Comunista, mostra que 

a sobrevivência da burguesia depende de um processo de incorporar conhecimentos e 

transformar, permanentemente, os instrumentos de produção, e, com isso, transforma, 

consequentemente, as relações sociais nas outras dimensões. “Na sociedade burguesa o 

trabalho vivo é apenas um meio para multiplicar o trabalho acumulado” (MARX e 

ENGELS, 1997, p.45). 

Em face do exposto, sublinhamos que no capitalismo atual se confirma esse 

argumento, nas palavras de Antunes:  

 

Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho em função direta 
do mercado consumidor. O Toyotismo estrutura-se a partir de um número 
mínimo de trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores 
temporários ou sub-contratação, dependendo das condições de mercado 
(ANTUNES, 2005, p.36). 

  
 Na organização do processo de trabalho no contexto neoliberal, destaca-se a 

problemática produzida pelo capitalismo nos seus eixos invariáveis que não 

prescindem da garantia de crescimento e acumulação, fenômeno que se apoia na 

exploração do trabalho vivo no processo de produção e no desenvolvimento 

tecnológico e organizacional. Com isso, pontua-se que o controle do trabalho, tanto na 

produção como no mercado, é absolutamente necessário para o desenvolvimento e 

sobrevivência do capitalismo, visto que o seu necessário crescimento está pautado pela 

diferença das riquezas entre o que o trabalho obtém e o que ele cria. E para garantir 

esse processo, o capital lança mão de inovações tecnológicas e organizacionais 

intensificando a exploração de mais trabalho (HARVEY, 2006). As consequências 
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dessas características do desenvolvimento capitalista são expressas de forma 

significativa no contexto social neoliberal, conforme palavras de Harvey: 

 

Marx foi capaz de mostrar que essas três condições necessárias do modo 
capitalista de produção eram inconsistentes e contraditórias, e que, por isso, a 
dinâmica do capitalismo era necessariamente propensa a crises. Não havia, em 
sua análise, uma maneira pela qual a combinação dessas três condições 
necessárias pudesse produzir um crescimento equilibrado sem problemas. [...].  
Uma condição generalizada de superacumulação seria indicada por capacidade 
produtiva ociosa, um excesso de mercadorias e de estoques, um excedente de 
capital-dinheiro (talvez mantido como entesouramento) e grande desemprego. 
[...] O argumento marxista é, por conseguinte, que a tendência de 
superacumulação nunca pode ser eliminada sob o capitalismo. (HARVEY, 
2006, pp. 169, 170) 

 
            As características da crise vivenciada pelo modo de produção capitalista desde 

1973, se tem expressado com manifestações típicas da tendência de superacumulação, 

já apontadas nos estudos marxistas. E nessa direção, destaca-se o crescimento da 

exploração do trabalho na atual crise, que pela necessidade da expansão geográfica do 

grande capital, sustentado por avanços científicos e tecnológicos, manifestados por 

meio de uma capacidade incrível de substituir o trabalho vivo por máquinas 

inteligentes, e, com isso, gerando a flexibilização na divisão internacional do trabalho. 

Este processo cria novas fragmentações e desemprego que leva ao enfraquecimento da 

classe trabalhadora que se vê diante de uma realidade em que “o ecletismo nas práticas 

de trabalho parece quase tão marcado quanto o ecletismo das filosofias e gostos pós-

modernos (Harvey, 2006, p. 175). 

A fragmentação e a divisão do trabalho, como uma das características 

fundamentais do capitalismo, geram consequências para a educação, situação que 

requer uma análise mais detalhada sobre a estrutura e a dinâmica presente no processo 

educacional, buscando maior clareza de como se dá esse processo, tanto na sua relação 

com o trabalho como na relação com a totalidade social.  

Para concluir, retomamos o caminho percorrido: a explicação de Marx e 

Lukács nos esclarece que o desenvolvimento do capitalismo requer ampliação de 

mercados em todo o globo terrestre, exploração da mais-valia absorvida do trabalhador 

e a utilização de desenvolvimento tecnológico etc.. E isso gera transformações na 

dimensão humana desse desenvolvimento. Marx, tanto nos seus escritos iniciais como 
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nas últimas obras persegue uma coerência no sentido de mostrar que o modo de 

produzir a existência humana, isto é, a práxis humana deve ser compreendida na sua 

totalidade. Assim, também Lukács sublinha o papel constituinte de humanidade, 

desempenhado pelo trabalho nesse movimento de troca entre a sociedade e a natureza. 

Considerando que a escola é o lócus para transmitir o conhecimento acumulado pela 

humanidade, torna-se necessário que esse conhecimento seja transmitido de forma a 

possibilitar a compreensão de sua totalidade na práxis humana, contrapondo a 

perspectiva de conhecimento em que tudo é separado e não forma a totalidade 

referente ao modo de existência, que é uma defesa ideológica do capital. 

A partir desses conceitos, pode-se refletir nos desdobramentos que o modo de 

produção e as relações de trabalho alcançam na prática escolar. No modo de produção 

capitalista, o processo trabalho adquire novas características, determinadas pela 

relação capital e trabalho que determinam, por sua vez, distintas relações entre 

educação e trabalho (KUENZER, 1991). Segundo palavras desta autora: 

 

[...]. Considerando que a característica fundamental do trabalho no modo de 
produção capitalista é sua divisão e fragmentação, o que se aprende 
trabalhando sob estas condições é igualmente parcial e fragmentado, e, pelo 
seu caráter prático, destituído de sistematização e fundamentação teórica. 
(KUENZER, 1991, p. 25)  
  

Esse saber prático é teorizado pela classe dominante que o utiliza a seu favor. Portanto, 

o saber socialmente produzido mediante o exercício do trabalho e transformado em 

teoria, passa a ter um lugar próprio para ser distribuída, a escola (KUENZER, 1991).  

A escola se efetiva com características distintas conforme se organiza o modo de 

produção. Com o desenvolvimento do capitalismo atual, acelerado e complexo, diante 

de uma sociedade extremamente excludente, torna-se urgente a compreensão do 

compromisso político da escola pública, através de sua proposta pedagógica.  Por isso, 

há necessidade de refletir sua articulação do âmbito do conhecimento – saber 

produzido nessas relações sociais com a materialidade que envolve o desenvolvimento 

do trabalho docente. 

Nessa perspectiva apontamos a importância da formação do professor, pois é o 

trabalhador que assume essa tarefa de transmissão do conhecimento construído ao 

longo da história da humanidade. As concepções de trabalho do professor, que tem 
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acompanhado o desenvolvimento da educação brasileira, foram construídas num palco 

de lutas de classes, em que duas concepções discutem e colocam proposições opostas 

para o campo de formação deste profissional que, muitas vezes, se vê agrilhoado 

diante do conteúdo requerido pela complexidade social e das proposições contidas nas 

políticas públicas para sua formação e também para o desempenho do seu trabalho. 

 

1.2.1 – Formação de Professores 

 A formação de professores para atuação no Ensino Médio no Brasil foi, desde 

sua gênese, problemática, considerando que na organização da Escola Normal eram 

contratadas pessoas com notório saber. Estes profissionais desempenhavam funções 

específicas, de suas áreas, como médicos, advogados, engenheiros e levavam o 

conhecimento científico de suas respectivas áreas para transmitir ao professor
19

.  

 Durante a organização da sociedade brasileira na modernidade, com a 

ampliação do processo de industrialização, os argumentos construídos pela 

necessidade de investir na preparação de um professor se constituem por meio de 

políticas intermitentes, permeadas por três visões de homem: os Inatistas, explicam o 

indivíduo pela sua subjetividade; já os Empiristas o percebem como um sujeito que 

aprende e se forma na relação/observação com o objeto; e os Críticos afirmam a 

constituição do indivíduo nas relações sociais e com a natureza. Cada uma dessas 

concepções se baseia numa forma diferenciada de lidar com o conhecimento e, 

portanto, defendem políticas de formação para professores em formatos diferenciados.

 A leitura de Marx e as observações de Saviani nos permitem avançar nessa 

reflexão, por meio das categorias de trabalho material e não-material, como suporte 

teórico para alcançar maior clareza na efetivação do trabalho do professor. Com base 

nos pressupostos de Marx, que os seres humanos agem sobre a natureza, 

tranformando-a em objetos necessários para a construção de sua existência, conclui-se 

                                                 
19  As modificações curriculares para a formação de professores para o Ensino Médio não acompanhou, com a 
mesma intensidade e no mesmo tempo, as reformulações e os debates sobre os cursos de Pedagogia. Entretanto, 
é necessário ressaltar intensas atividades dos Fóruns de Licenciaturas como espaço constituído de debates 
permanentes das inúmeras Universidades Federais. Registra-se, porém que é na fusão da Escola Normal com o 
Liceu Provincial que possibilita uma formação diversificada para professores de ensino preliminar e de ensino 
médio. Aqui está a gênese do professor do ensino médio no Brasil (Reforma de 1847). Ver: 500 anos de 
Educação no Brasil de Heloisa de Oliveira S. Vilela. 
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que o processo mediado pelo trabalho produz materialidade (objetos, instrumentos 

etc.), mas também produz ideias, valores e conhecimentos, que movem a história 

humana. Ora, o trabalho do professor se insere na produção não-material em que o 

produto não se separa do seu produtor, relacionando-se às características do produto, 

conforme as palavras de Saviani: 

 

[...] quando nós distinguimos a produção material, de um lado, e a produção 
não-material, de outro, esta distinção está sendo feita sob o aspecto do 
produto, da finalidade, do resultado. Quando nós falamos que a educação é 
uma produção não-material, isto significa que a atividade que a constitui se 
dirige a resultados que não são materiais, diferentemente da produção 
material, que é uma ação que se desenvolve e se dirige a resultados materiais. 
É nesse sentido que está posta a distinção (SAVIANI, 2003a, p. 106). 
  

 O autor nos esclarece que a produção não-material, constituinte do trabalho do 

professor só se realiza com base numa materialidade, e que, portanto, a educação tem 

visibilidade tanto no desenvolvimento da vida material quanto na não-material - 

conhecimento, valores, ideias. Segundo Celso Frederico (1995, p. 165) “a ontologia 

marxiana do ser social trabalhará fundamentalmente com categorias que são formas de 

ser, determinações da existência”. Tanto o trabalho material como o não-material, 

processos constituintes da humanidade, precisam ser considerados como elementos da 

totalidade histórica. Porém este último, dado que é específico do trabalho 

desempenhado pelo professor, sinalizamos que o produto não se separa de seu 

produtor. 

 Diante desses argumentos explicativos, retornamos às duas concepções que 

defendem a formação do professor e à teoria do conhecimento defendida por eles: de 

um lado, os intelectuais idealistas e os empiristas defendem a formação de um 

professor prático, com o olhar para a cultura escolar, isto é, um estudo de olhar a 

escola para a compreensão dos seus problemas localizados, subsidiado pelo método 

ativo, à elaboração de atividades e o estudo do meio. Esta concepção está subsidiada 

na teoria do conhecimento que explica a relação sujeito-objeto como espaço que 

propicia a construção do conhecimento, tanto no objeto que se impõe ao sujeito como 

através de sua subjetividade o sujeito analisa o objeto; do outro lado, os intelectuais 

críticos que defendem uma formação inicial no espaço acadêmico, que propicie o 
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acesso do professor às altas culturas construídas e acumuladas historicamente pela 

humanidade. Estes estão subsidiados pela teoria do conhecimento que vê a relação 

sujeito e objeto, mediada pelas relações sociais, isto é, o sujeito, nessas relações, vai ao 

objeto e este transforma o sujeito numa relação intrínseca, de acordo com o modo de 

existência e as suas contradições, como base explicativa dessa construção do 

conhecimento, no sentido de explicitar que o objeto do conhecimento está expresso de 

uma determinada forma; mas há outras possibilidades que dependem da 

intencionalidade presente nas relações humanas.  

A defesa de um professor prático - concepção não-crítica- enfatiza a resolução 

dos problemas localizados no contexto da escola, afirmando sua prática pedagógica 

nos métodos ativos, numa perspectiva que coloca o indivíduo em atividade como 

construtor do conhecimento. Portanto, não tem a preocupação de compreender a escola 

enquanto instituição inserida numa realidade social. A segunda concepção – visão 

crítica - percebe a escola como parte de uma realidade social e defende a superação 

dos problemas localizados por outra organização didática, que possibilite produzir, em 

cada indivíduo singular, a humanidade produzida histórica e intencionalmente pelo 

conjunto da humanidade (SAVIANI, 1997). Com isso, concluímos, de forma 

provisória, que o conteúdo enfatizado pela concepção da cultura escolar, como papel 

preponderante na formação do professor e, consequentemente, para o desenvolvimento 

do seu trabalho, se apresenta com uma visão reducionista do conhecimento, pois 

enfoca somente os aspectos do cotidiano escolar, não dando conta da complexidade do 

processo educativo requerido pelo papel da escola, que é a transmissão do 

conhecimento científico acumulado. Deste ponto de vista, o encaminhamento da 

formação do professor precisa ancorar-se em abordagem histórica, isto é, em 

perspectiva que possibilite o estudo do modo de existência da humanidade em suas 

múltiplas determinações, como processo educativo que não se limita à explicação e 

conformação do conhecimento da realidade, mas que, no processo de transmissão do 

conhecimento, seja um processo explicativo que possibilite o desvelamento das 

contradições presentes na realidade social, no sentido de avançar e transformar essa 

realidade. 
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1.2.2– As Condições do Professor na Política Neoliberal 

 A partir dos anos noventa, com a reestruturação produtiva, a nova divisão 

social do trabalho e o Estado seguindo as políticas neoliberais no Brasil, vivenciamos 

uma série de reformas nas proposições legais, apontando mudanças significativas para 

a formação do professor, cujo conteúdo é objeto de análise na sequência deste 

trabalho.  

  No contexto neoliberal, o papel desempenhado pelo professor está no centro 

do embate teórico, como força motriz da tão sonhada transformação social. É nesse 

sentido que queremos destacar a situação atual desse trabalhador da educação em face 

da reestruturação do processo produtivo com transformações profundas na forma de 

organização do trabalho. Para ampliar a compreensão desse embate em torno da 

formação do professor, colocamos em relevo a tese defendida por Kuenzer, com 

relação ao mercado de trabalho: 

 

[...] do ponto de vista do mercado, ocorre um processo que eu estou chamando 
de exclusão includente, ou seja, o mercado expulsa os trabalhadores do 
emprego formal, mas o re-aproveita em pontos mais precarizados ao longo da 
cadeia. E é esse o processo de consumo predatório da força de trabalho ao 
longo das cadeias produtivas que assegura, pela redução dos custos de 
produção, a competitividade, nos planos nacional e internacional 
(KUENZER,s.d., p. 9). 

 

A autora explica que, do ponto de vista do mercado, o capital mexe na organização do 

emprego formal e amplia o espaço da informalidade, com recurso para explorar mais a 

força de trabalho em função da competitividade entre os grandes capitalistas, gerando 

demanda diversa, na qualificação dos trabalhadores para o atendimento dos diferentes 

pontos na organização produtiva, dos mais complexos aos mais precarizados. Ao 

explicitar este argumento, Kuenzer sinaliza que há na educação um processo similar, 

porém ao contrário, que ela nomina de inclusão excludente, conforme suas palavras: 

 

Esta inclusão, contudo, quando se dá em percursos pedagógicos precários, 
constitui-se em falsa inclusão, muitas vezes com caráter meramente formal e 
certificatório, sem que dela resulte qualidade de formação. Desta forma, a 
inclusão excludente na ponta da educação apenas reforça, quando não 
justifica, o consumo predatório da força de trabalho ao longo das cadeias 
produtivas (KUENZER, s.d.,p.10). 
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E é diante desse contexto de complexidade, na organização do processo de 

trabalho e na organização do processo educativo escolar, configurados no processo 

capitalista, que focamos a categoria trabalho e a questão do conhecimento para o 

desenvolvimento do trabalho do professor. Aponta-se, assim, a proposição de 

formação do trabalhador por meio da lógica do modelo de competências e o papel 

desempenhado por ela para a reprodução do capital. Para esclarecer este argumento 

considere-se: 

 

O nosso esforço de apresentar a competência partindo dos fundamentos 
capitalistas tem como objetivo demonstrar que esse conceito existente carrega 
consigo uma prática histórica de divisão social do trabalho, a perspectiva não 
só sob o ângulo de uma força produtiva, mas também inserida nas relações 
capitalistas vigentes e hegemônicas. A divisão capitalista do trabalho 
caracteriza claramente a serventia essencial do modelo de competências, de 
forma mais radical, a exigir uma inserção maior dos trabalhadores na visão e 
prática do capital hodierno. [...]. Os projetos de formação exigem, nessa 
lógica, a aplicação dos objetivos que o capital impõe coercitivamente ou por 
consenso à força de trabalho (RODRIGUES, 2008, p.3). 

 
O autor, assim, busca contextualizar o modelo de competências, demonstrando que 

esse conceito é utilizado como instrumento necessário para a ampliação da exploração 

do trabalho no sistema capitalista. Explicita que nos argumentos de Marx consta esse 

movimento do desenvolvimento das forças produtivas, requerendo maior versatilidade 

do trabalhador, porém sem perder o caráter explorador da força de trabalho. O autor 

chama a atenção para a compreensão desse conceito marxiano, de que o 

desenvolvimento capitalista se dá, revolucionando constantemente a divisão do 

trabalho, sem mudar o objetivo do capital que é a exploração cada vez mais acentuada 

do processo de trabalho. “Exige, por sua natureza, variação de trabalho, isto é, fluidez 

das funções, mobilidade do trabalhador em todos os sentidos” (MARX, 1989).  Assim, 

do ponto de vista do materialismo histórico, há a necessidade de considerar a relação 

ontológica entre trabalho e conhecimento, buscando a compreensão de forma 

aprofundada dessa relação, na explicitação do papel do conhecimento, nas formas e 

funções que assume na sociedade capitalista. 

 Desse modo, aponta-se para a importância de não restringir a formação do 

professor à dimensão epistemológica da prática; mas possibilitar-lhes formação por 

meio de estudos profundos da história humana, da história da educação e das grandes 
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correntes de pensamento, somando-se à compreensão do fazer da escola. Porém, no 

contexto neoliberal brasileiro, prevalecem os argumentos da necessidade de investir na 

preparação de um professor prático, distante da ciência e da filosofia em lócus onde 

não estão garantidos esses conhecimentos. E, neste sentido, sublinhamos a importância 

da investigação sobre a Formação Continuada do Professor, considerando que houve 

um aligeiramento na formação inicial e, com isso, também houve a necessidade de 

garantir a formação para uma prática pedagógica específica, segundo o projeto do 

capital. 

 

 

1.3- AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

PROFESSOR 

 No movimento contraditório em que o capital, por um lado, necessita de que o 

trabalhador detenha um mínimo de conhecimento para que seja capaz de produzir e, 

por outro, precisa estabelecer estratégias no sentido de organizar um espaço formativo 

como garantia de controle do processo de trabalho, confirma-se a necessidade de 

políticas reformistas que garantam estratégias implementadas pelo capital 

internacional com vistas a possibilitar a subordinação, por meio de uma intensa 

exploração do trabalho, nas palavras de Frigotto: 

 

Trata-se de uma educação e formação que desenvolvam habilidades básicas no 
plano do conhecimento, das atitudes e dos valores, produzindo competências 
para gestão de qualidade, para a produtividade e competitividade e, 
consequentemente, para a “empregabilidade”. Todos esses parâmetros devem 
ser definidos no mundo produtivo, e, portanto os intelectuais coletivos 
confiáveis deste novo conformismo são os organismos internacionais, Banco 
Mundial, OIT e os organismos vinculados ao mundo produtivo de cada país. 
(FRIGOTTO, 1998, p.45). 

 
 O autor questiona o sentido dessa proposição no desenvolvimento de tais 

habilidades, diante de uma realidade de exclusão dos postos formais de emprego, isto 

é, aumento do desemprego estrutural, e, em consequência a ampliação do trabalho 

precarizado em massa.  Portanto, os argumentos defendidos para as reformas das 

políticas educacionais não passam de retórica, expressadas de forma desonesta, visto 

que vivenciamos uma realidade de incorporação tecnológica sem a possibilidade de 
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aumento de emprego. Assim, as reformas das políticas educacionais não estariam 

direcionadas para a formação de “cidadãos passivos, não mais trabalhadores, mas 

colaboradores, déspotas de si mesmos em nome da produtividade e competitividade, 

empregabilidade, [...] etc.?” (FRIGOTTO, 1998, p. 46).  

  É neste contexto que se iniciam as reformas educacionais brasileiras em curso 

na sociedade atual. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que se constituiu 

um grande aparato de documentos legais, direcionados à formação do professor. 

Nunca, na história educacional brasileira, se legislou tanto nesta área, como nas 

políticas implementadas pelos interesses neoliberais, em processo intenso de reformas 

e proposições, cujo núcleo se expressa na importância da formação do professor para a 

melhoria da qualidade educacional.  

Com as políticas neoliberais e a reestruturação produtiva, veio o projeto para a 

educação que visa entendê-la do ponto de vista econômico e não do da formação 

humana. É com base nesta pauta que as políticas públicas são organizadas para 

reformular as grades curriculares e os espaços formativos do professor, com o 

argumento central da necessidade de preparar um novo perfil de profissional como 

formador dessas novas gerações. Entretanto, como fundamento da implementação 

dessas políticas, está o discurso recorrente de criar um espaço para a Formação 

Continuada perante as necessidades de atualização constante para atender a três eixos 

deficitários na formação do professor: 1) a produção e mudanças dos conhecimentos 

necessários para formar novas gerações; 2) o avanço acelerado das tecnologias 

requerendo novas informações; 3) e as determinações desses processos para o mundo 

do trabalho que sofre profundas transformações.  Essa flexibilização gera um processo 

de mudanças permanentes no modo de produzir a existência humana, constituindo-se 

em incertezas e tensões sociais que exigem reformas educacionais direcionadas para o 

ajustamento da assimilação dos novos valores intrínsecos ao processo de 

transformações, requerido pelo capital para garantir sua acumulação e reprodução. 

 Assim, o campo da Formação Continuada, no Brasil, nasce para responder às 

fragilidades das licenciaturas, pela necessidade da sociedade informática e também 

para atender aos interesses hegemônicos, no sentido de controlar uma formação 
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específica, orientada para atender às mudanças já sinalizadas anteriormente na análise 

da reestruturação produtiva. Dos argumentos de Gatti, registra-se: 

 

No Brasil, [...] ampliou-se o entendimento sobre a educação continuada (...) 
abrangendo muitas iniciativas que, na verdade, são de suprimento a uma 
formação precária pré-serviço [...] pela precariedade em que se encontram os 
cursos de formação de professores em nível de graduação. [...]. Muitas das 
iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional adquiriram, 
então, a feição de programas compensatórios e não propriamente de 
atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento [...], alterando o 
propósito inicial dessa discussão – posto nas discussões internacionais [...]. 
(GATTI, 2008, p.58). 

 
A construção desta precariedade nos cursos superiores de formação do professor se 

deu pela intermitência das políticas referentes a esta formação. Não se concebe ter um 

todo, no processo formativo, desde que temos a formação dos professores nas Escolas. 

Essa intermitência dificulta a compreensão plena desta formação e inviabiliza uma 

atuação plena no trabalho do professor. A fragmentação tem-se intensificado nas 

reformas das políticas educacionais dos anos de 1990, conteúdo que será explicitado 

no capítulo dois deste trabalho. Porém, sublinhamos que é nesse contexto que se inicia 

e se amplia a diversidade das iniciativas para cursos de Formação Continuada, que 

foram abrangentes nesses últimos dez anos, com a justificativa de preparar melhor o 

professor, para atender à complexidade da demanda em sala de aula, refletida 

negativamente nos gráficos estatísticos sobre evasão e repetência. Em função dessa 

situação, os documentos internacionais tratam a formação do professor como questão 

de prioridade, com ênfase na Formação Continuada: do Banco Mundial (1995, 1999 e 

2002); Programa de Promoção de Reformas Educativas na América Latina (PREAL, 

2004); UNESCO (1998) com a Declaração Mundial sobre a educação superior no 

século XXI e o Fórum Mundial de Educação (Dacar, 2000), o Relatório Delors sobre 

A Educação para o século XXI, e da Conferência Mundial de Educação Para Todos 

(1990), entre outros.“Em todos esses documentos, [...], está presente a idéia de 

preparar os professores para formar novas gerações para a “nova” economia mundial e 

de que a escola e os professores não estão preparados para isso. (Gatti, 2008, p.62). 

  Na educação brasileira, uma questão recorrente na literatura e nos diversos 

discursos referentes à baixa qualidade da educação básica, especificamente desde as 
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reformas das políticas educacionais dos anos 90 para cá, apontam a falha na formação 

do professor, com ensino teórico afastado da demanda escolar, como principal eixo 

que impossibilita o avanço da qualidade na educação. Em função disso, a oferta da 

Formação Continuada dos professores se apresenta como um espaço de discussão e de 

possibilidades para dar respostas às demandas desta realidade contraditória.  Assim se 

expressa o Ministério da Educação e Cultura-MEC:  

 

“[...] o Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores tem como 
meta garantir o acesso a processos de formação continuada ajustados às 
necessidades, desenvolver a ciência e tecnologias aplicadas à Educação e 
promover critérios de carreira docente que valorizem o professor. [...]”. [...] 
enfatizam a necessidade da Universidade sair de seus muros e articular-se com 
organizações da sociedade civil para de forma mais concreta atingir os 
sistemas de ensino e fazer chegar “os ventos do conhecimento novo” ao chão 
da escola. Isto requer um olhar novo sobre a prática universitária [...]. ( 
BRASIL, MEC/SEB, 2004, p. 3).  
 

Este programa, criado em 2004, propõe parcerias com as Instituições de Ensino 

Superior - IES, no sentido de criar cursos de Formação Continuada elaborado pelas 

Universidades, porém num formato criado e gerenciado pela Rede Nacional dos 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, sob a responsabilidade da 

Secretaria da Educação Básica. Os objetivos iniciais propostos da Rede dizem respeito 

à realização de seminários para definir e divulgar suas diretrizes e o foco estratégico 

que deverão atuar.  A Rede determina as áreas de pesquisas que ficarão ao encargo de 

cada uma de suas parcerias, e “enfatiza a necessidade de a Universidade sair de seus 

muros e articular-se com organizações da sociedade civil para de forma mais concreta 

[...] fazer chegar “os ventos do conhecimento"20 ao chão da escola” (BRASIL, 

MEC/SEB, 2004, p.3). Com isso acreditam os elaboradores do documento que a 

Universidade precisa vencer dois desafios: o primeiro diz respeito à necessidade de a 

Universidade estabelecer articulação com os outros sistemas de ensino; o segundo 

enfatiza a necessidade da Universidade estabelecer parcerias.  

A questão do conhecimento está posta como necessidade para essas mudanças, 

e chega-se à conclusão de que a nova formação de professores deve ter como 

fundamento o desenvolvimento das competências, pois nesta perspectiva pode-se 

                                                 
20 Para o objetivo deste trabalho, sinalizamos a questão da exigência, (novos conhecimentos), em relação aos 
Programas de Formação Continuada do Professor. 
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inferir que ser competente é a condição necessária para transitar com eficiência no 

meio competitivo social e econômico. E esta é uma questão central no embate sobre a 

formação dos professores. Destacamos três autores internacionais  (Nóvoa, Perrenoud 

e Schön) presentes nas proposições brasileiras e que defendem o conhecimento prático 

e a questão da competência como basilares para uma formação de qualidade. 

 O desenvolvimento da formação do professor numa perspectiva autônoma é a 

dimensão formativa defendida por Antonio Nóvoa, apontando a criação de redes 

possibilitadoras de uma “formação como um processo interativo e dinâmico. A troca 

de experiência e partilha de saberes consolidam espaço de formação mútua [...].” 

(Nóvoa, 1997, p. 26). Com esse direcionamento, o autor assinala que o espaço escolar 

deve ser considerado pelos professores como um ambiente formativo e não somente de 

trabalho, enfatizando a construção de um processo de formação na dimensão coletiva. 

Com isso, o professor assume a responsabilidade pelo desenvolvimento de sua 

formação, numa perspectiva de autodesenvolvimento reflexivo. O espaço escolar e a 

sua prática como elementos constitutivos da formação continuada possibilita, segundo 

Nóvoa, uma nova cultura da formação de professores: 

 

Ora é forçoso reconhecer que a profissionalização do saber na área das 
Ciências da Educação tem contribuído para desvalorizar os saberes 
experienciais e as práticas dos professores. A pedagogia científica tende a 
legitimar a razão instrumental; os esforços de racionalização do ensino não se 
concretizam a partir de uma valorização dos saberes de que os professores são 
portadores, mas sim através de um esforço par impor novos saberes dito 
<<científicos>>. A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao 
desenvolvimento de uma práxis reflexiva.” (NÓVOA, 1997, p.27). 
  

 Deste modo o autor contrapõe a concepção dominante que, segundo ele, se 

baseia no modelo da racionalidade técnica, defendendo a ideia de criar diversificação 

de modelos e práticas formativas, como possibilidades de construção de uma nova 

profissionalidade do professor mais comprometido com a coletividade. Esta 

concepção, baseada na epistemologia da prática, é apresentada pelos teóricos que a 

defendem como projeto inovador, considerando que: “A formação passa pela 

experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E 

por uma reflexão crítica sobre a sua utilização” (NÓVOA, 1997, p.28), citando que: 
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A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 
(NÓVOA, 1997, p. 25). 
 

 O autor acredita que a concepção enfatizadora da prática escolar é o caminho 

para a construção de uma autonomia necessária à profissionalidade do professor. 

Critica os programas de Formação Continuada, com conteúdo imposto, como forma de 

controle e enquadramento. E é no contraponto dessas políticas que o autor enfatiza um 

campo de formação no espaço escolar, que considere a prática como conteúdo 

embasador da prática reflexiva. Porém a reflexão está direcionada aos problemas 

singulares da escola sem considerar a inter-relação com as outras dimensões sociais. 

Em nenhum momento a epistemologia da prática tensiona a totalidade social e 

tampouco as contradições oriundas desta realidade. A ênfase está na construção de 

uma nova formação, constituída no espaço de trabalho, a escola, na sua afirmação: 

 

Por isso, é importante a criação de redes de (auto) formação participada, que 
permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como 
um processo interativo e dinâmico. A troca de experiências e a partilha de 
saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 
chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de 
formando. (NÓVOA, 1997, pp. 25-6) 

 
A superação anunciada dos problemas relacionados à formação do professor 

está posta no espaço escolar, numa perspectiva pragmatista de sociedade, no 

atendimento às resoluções dos problemas que se complexificam em sala de aula. 

Considerando a importância da autonomia do professor, a constituição dela se daria 

por intermédio de nova forma de organização do trabalho educativo da escola. Assim, 

a lógica do trabalho educativo na escola coincidiria com as dinâmicas previstas para a 

formação continuada dos professores. 

 Neste mesmo sentido encontram-se também os argumentos construídos por 

Perrenoud, seguindo o pressuposto de que o campo da Formação Continuada é o 

espaço específico para o desenvolvimento da formação profissional do professor, 

como ele explicita a seguir: 
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A formação inicial destina-se a seres híbridos, estudantes-estagiários que se 
tornaram profissionais. Ela deve formá-los para uma prática que, na melhor 
das hipóteses, está nascendo, ou foi sonhada. A formação contínua, [...] 
trabalha com professores que estão exercendo sua função, que têm anos e 
mesmo décadas de experiência. Portanto, poderíamos imaginar que a 
formação reflexiva encontraria um terreno privilegiado entre eles; no entanto 
isto é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso.” (PERRENOUD, 2002, p.p. 20-1). 
 

Com isso o autor faz uma crítica ao espaço de formação que tem desconsiderado a 

prática dos professores em exercício, organizada por meio de conteúdos prescritivos e 

de forma imposta, sem ouvir os argumentos dos professores. Essas imposições, apesar 

de se apresentarem como inovações, estão distantes das práticas necessárias à demanda 

do contexto atual, constituindo-se em práticas de formação contínua, fragmentadas e 

de curta duração. No contraponto desta leitura o autor defende a formação do professor 

reflexivo, “construindo competências e saberes novos ou mais profundos a partir de 

suas aquisições e de sua experiência.” (PERRENOUD, 2002, p.24). Assim, ele 

desenvolve uma longa argumentação sobre a importância de refletir sobre a prática 

como objetivo central da formação dos professores, e como base para a construção de 

competências no exercício dos saberes profissionais. Em suas palavras: 

 

Uma competência não é um saber procedimental codificado que pode ser 
aplicado literalmente. Ela mobiliza saberes declarativos (que descrevem o 
real), procedimentais (que prescrevem o caminho a ser seguido) e condicionais 
(que dizem em que momento deve se realizar determinada  ação). Entretanto, 
o exercício de uma competência é mais do que uma simples aplicação de 
saberes; ela contém uma parcela de raciocínio, antecipação, julgamento, 
criação, aproximação, síntese e risco. (PERRENOUD, 2002, p. 180) 

 
 Numa perspectiva não crítica, o autor confirma a necessidade de uma 

formação para o enfrentamento de incertezas e urgências, que requerem do professor 

um raciocínio rápido e com discernimento na busca de recursos cognitivos para a sua 

resolução, apontando, assim, a efetivação de um processo de adaptabilidade. A 

complexidade do contexto exige uma postura reflexiva que, segundo o autor, é o maior 

desafio a ser alcançado na formação do professor: ter consciência que seu trabalho 

inclui a todo instante em sala de aula, improvisação, precipitação e malabarismo 

(PERRENOUD, 1999). Confirmando a sua lógica de reprodução social o autor diz: 

 

 “A formação de competências exige uma pequena “revolução cultural” para 
passar de uma  lógica do ensino para uma lógica do treinamento (coaching), 
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baseada em um postulado relativamente simples: constroem-se as 
competências exercitando-se em situações complexas. (PARRENOUD, 1999, 
p.54). 

 
A teorização deste autor defende nova identidade para a formação do professor, 

mudando o enfoque embasado no conhecimento científico desenvolvido pela 

universidade, para trabalhar na resolução dos problemas práticos. “Trabalhar na 

construção de competências significa aceitar aportar o mínimo requerido, sabendo-se 

que o restante virá depois, oportunamente, de maneira mais desordenada, [...], porém 

em função de uma real necessidade” (PERRENOUD, 1999, PP. 55-6). Em função 

disso, a defesa desta concepção para o desenvolvimento de uma formação continuada 

do professor deve levar em conta a prática escolar, a construção de competências e o 

trabalho coletivo objetivando, com sua forma de organização, a resolução dos 

problemas de exclusão, do fracasso escolar e da violência, na busca do 

desenvolvimento de uma cidadania autônoma e de criar uma relação mais pragmática 

com o saber. 

 Nessa mesma direção, focalizamos Schön, que coloca em relevo as suas idéias 

como um novo modelo de ensino e aprendizagem na contraposição do conhecimento 

científico trabalhado no contexto universitário. Nas suas afirmações está sinalizado 

que:  

 

Essas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e os 
conflitos de valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica. Quando 
uma situação problemática é incerta, a solução técnica de problemas depende 
da construção anterior de um problema bem delineado, o que não é, em si, 
uma tarefa técnica. Quando um profissional reconhece uma situação única não 
pode lidar com ela apenas aplicando técnicas derivadas de sua bagagem de 
conhecimento profissional. E, em situações de conflitos de valores, não há fins 
claros que sejam consistentes em si e que possam guiar a seleção técnica dos 
meios. (SCHÖN, 2000, p. 17) 

  

Percebe-se em seu argumento um objetivo explícito, que é atender a demanda de 

conflitos presentes na sociedade globalizada, em que a turbulência de valores se 

amplia e o profissional precisa estar preparado para o atendimento das novas 

demandas. O autor sublinha a necessidade da reflexão como ato formativo do novo 

profissional. Suas ideias do profissional reflexivo tornaram-se fundamentos de muitas 

pesquisas e proposições, no campo da formação do professor. 
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 Ademais, a concepção de Schön está direcionada para diferentes profissões, 

porém o seu questionamento basilar foca o conhecimento transmitido na universidade, 

que, segundo ele, está gerando uma crise de confiança no conhecimento profissional. 

E, neste sentido, ele destaca o conhecimento artístico como eixo norteador do 

desenvolvimento das competências. Em relação à formação dos professores, Schön 

argumenta: 

 

Os educadores questionam de que forma profissionais maduros podem ser 
ajudados a renovar-se de modo a evitar o esgotamento e como eles podem ser 
ajudados a construir seus repertórios de habilidades e idéias de forma 
contínua. A educação de professores é um exemplo interessante. A 
consciência pública sobre os problemas das escolas recebeu ou perdeu atenção 
nos últimos 30 anos, cristalizando-se, de tempos em tempos, em torno de 
questões como a qualidade do ensino e a educação dos professores no próprio 
trabalho. (SCHÖN, 2000, p.23) 
 

              Deste modo, a sua defesa se dá na mesma perspectiva de Nóvoa e Perrenoud, 

com a valorização do conhecimento prático.  Porém Schön destaca o conhecimento 

tácito e/ou espontâneo como conteúdo base para o processo de reflexão-na-ação como 

processo dessa concepção formativa. O autor desenvolve ampla argumentação sobre 

este conceito, cujo conteúdo ele divide em três momentos: o conhecer-na-ação e o 

refletir-na-ação se efetivam sem o relato da ação; porém o refletir sobre a reflexão-na-

ação requer uma descrição do ato laboral. Sublinha-se, assim, que a epistemologia da 

prática é o eixo direcionador das ideias de Schön e o espaço escolar é o lócus, 

defendido por ele, para a organização da formação continuada do professor.   

             Contrapondo-se a essa epistemologia, Olgaíses Maués aponta o eixo das 

competências como necessidade de ajustamento às exigências do mercado, 

direcionadas pelos organismos multilaterais, em concepção reduzida de formação 

humana, segundo suas afirmações:  

 

As reformas internacionais da atualidade têm a mesma configuração, uma vez 
que estão baseadas nos mesmos princípios: o de tornar a educação um dos 
motores do crescimento econômico, precisando aproximá-la do modelo 
empresarial, a fim de que ela corresponda à lógica do mercado. [...], ênfase na 
formação prática, aproveitamento das experiências, formação contínua e a 
pedagogia das competências [...], voltada para uma sociedade globalizada, na 
qual o capital, o dinheiro, é mais importante do que o homem como sujeito 
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crítico, produtor de conhecimento e construtor de sua história. (MAUÉS, 
2003, pp. 108-9). 

 
No desenvolvimento de seus argumentos, a autora sublinha que o eixo das 

competências, presentes no contexto dos anos setenta do século XX, reaparece nas 

políticas atuais como conteúdo necessário à formação do professor, em modelo 

formatado “de acordo com o pensamento único” (MAUÉS, 2003, p.109). Nesta 

perspectiva, a formação continuada está organizada para o saneamento de lacunas 

provocadas pela formação inicial aligeirada, possibilitando somente a formação de 

sujeitos que respondam com autonomia perante as exigências do mercado, mas sem 

possuir capacidades críticas responsáveis pela utilização do conhecimento como 

processo emancipatório. Segundo a autora, isso tem contribuído para o esvaziamento 

da formação inicial, atendendo às políticas neoliberais de restringir recursos para a 

educação e, no caso da formação do professor, a pedagogia das competências se insere 

nessa proposta, em que a educação atende aos objetivos do racionalismo utilitarista do 

mercado. Por isso critica o seu direcionamento ao conhecimento prático, nos aspectos 

singulares do contexto escolar. 

            Nessa mesma direção, outro teórico se posiciona criticamente sobre as políticas 

atuais de formação de professor, que expressam essas idéias da epistemologia da 

prática, do professor reflexivo e da constituição do conhecimento como competências. 

Firmando um contraponto contra essas ideias, Newton Duarte reforça seu argumento: 

 

[...] afirmei que o escolanovismo e o construtivismo seriam concepções 
negativas sobre o ato de ensinar. Agora estendo a mesma afirmação aos 
estudos da linha da “epistemologia da prática”, do “professor reflexivo” e da 
“pedagogia das competências”, pois esses estudos negam duplamente o ato de 
ensinar, ou seja, a transmissão do conhecimento escolar: negam que essa 
tarefa seja do professor e negam que essa seja a tarefa dos formadores dos 
professores. (DUARTE, 2003, p. 620) 

 

O autor explicita a fragilidade das idéias constituídas na epistemologia da prática e a 

remete para os pressupostos que legitimam os interesses hegemônicos e que estão nos 

fundamentos das proposições legais, na formação dos professores. Essa desvalorização 

do conhecimento teórico, científico e acadêmico conduz para o esvaziamento desta 

formação e leva à afirmativa de que o recuo da teoria é parceira inseparável do 

ceticismo pós-moderno e do pragmatismo neoliberal, cujos objetivos estão vinculados 
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à acumulação do capital.  É nessa direção que se situam as críticas de Duarte aos 

argumentos de Perrenoud,  explicitados na seguinte afirmação: 

 

O caráter adaptativo dessa pedagogia está bem evidente. Trata-se de preparar 
aos indivíduos formando as competências necessárias à condição de 
desempregado, deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores caberia conhecer a 
realidade social não para fazer a crítica a essa realidade e construir uma 
educação comprometida com as lutas por uma transformação social radical, 
mas sim para saber melhor quais competências a realidade social está exigindo 
dos indivíduos. (DUARTE, 2001, p.38). 

 
             Esta crítica está direcionada ao argumento de Perrenoud, de que a descrição de 

uma competência deve advir de uma situação concreta e, por isso, a necessidade de 

observação das vivências dos excluídos como subsídio para a elaboração da formação 

das competências do professor. Desse modo, o preparo do professor para agir em face 

das situações complexas e inesperadas, torna-se primordial na efetivação do processo 

educativo escolar. Considerando que não há postos de trabalhos formais para um 

grande contingente de trabalhadores, não há necessidade de investir na transmissão do 

conhecimento científico, luta reivindicada para a escola pública desde sua origem e 

que ainda não foi concretizada. Daí advém, a ênfase no esvaziamento político no 

processo educacional e na formação do professor.    

 Saviani reforça esse argumento, especificando o que cabe à educação e ao 

conhecimento, que deve ser efetivado no processo educativo escolar. Considerando 

que o homem se fez homem, agindo e transformado a natureza por meio do trabalho, 

se modifica a si mesmo e cria o mundo humano, isto é, o mundo da cultura, tem-se 

como conteúdo formativo, nas palavras de Saviani: “[...], o trabalho educativo é o ato 

de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que 

é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. (SAVIANI, 1997 p. 

21). Esta declaração contrapõe-se à epistemologia da prática e demonstra o enfoque 

reduzido deste processo formativo, visto que a tarefa educativa, por sua abrangência 

em transmitir o conhecimento produzido historicamente, exige uma formação do 

professor com base sólida de fundamentação teórica. Também deve ter domínio 

técnico de seus instrumentos, isto é, ser capaz de organizar o trabalho de seus alunos. 

O professor precisa pensar e refletir que o trabalho é algo concreto, pelo que é 

necessário também refletir na apropriação dos bens produzidos pelo trabalho. Importa 
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compreender qual a relação entre o processo de trabalho e a educação, perante a 

incorporação da ciência no processo produtivo. É disso que Saviani está falando no seu 

argumento sobre o trabalho educativo. Entretanto para alguns, há muita educação; para 

outros, pouquíssima educação. Para alguns só é possibilitada a visualização do espaço 

imediato. Para outros, a visualização do mundo todo. Ao ver o mundo todo, vemos 

muitas outras coisas. Exemplo: com a invenção do telescópio enxergou-se para além 

daquilo que os sentidos humanos possibilitavam. Diante disso, entendemos que, nessa 

perspectiva, o campo da Formação Continuada do Professor está vinculado à 

atualização desses conhecimentos produzidos historicamente. 

 Diante do exposto, sinalizamos que nas reformas educacionais dos anos 90, 

direcionadas pelas políticas neoliberais, a formação do professor foi um dos aspectos 

mais enfatizado nessas políticas reformistas. E a Formação Continuada do Professor é 

determinada nesse contexto, organizada com especificidade diversa.  Estas políticas 

têm-se desenvolvido com ênfase no caráter pragmático, restringindo-se às 

especificidades de cada disciplina e ao atendimento das experiências imediatas, na 

pedagogia das competências, o que revela a ausência de critérios para tratar do 

conhecimento na totalidade de sua produção, ou seja, no coletivo dos seres humanos 

inseridos na prática social. Este predomínio veio em função do fortalecimento das 

políticas neoliberais, isto é, da organização hegemônica do capital, requerendo um 

processo formativo diferenciado, em conformidade com as exigências do capitalismo 

em sua fase de mundialização do capital.  

 Na argumentação esclarecedora de Lara, Lupatini e Tristão:  

 

O conhecimento da realidade social é uma condição perene do ser humano. A 
produção, elaboração e transmissão de conhecimento se alicerçam nas 
determinações materiais, históricas, sobre as quais o homem se desenvolve. 
Numa sociedade marcada pelos conflitos de classes, antitética, a produção de 
conhecimento pode assumir dois papéis distintos: ser instrumento 
revolucionário, que desvela a essência dos elementos que constituem e movem 
uma sociedade, demonstrando seu caráter contraditório e criando os alicerces 
para sua superação; ou ser instrumento apologético, (...) que não demonstra 
nenhum compromisso com a explicação da realidade, mas apenas com sua 
conservação. (LARA; LUPATINI eTRISTÃO, 2009, p.65) 
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Os autores desenvolvem seus argumentos, explicando que a fase atual do capitalismo 

se insere no mundo com especificidade distinta das fases anteriores, pois, em grande 

parte, os investimentos são de caráter especulativo e não produtivo, assumindo sistema 

paralelo à economia real. E nesse movimento a acumulação financeira gera 

complexidades absurdas, que se expressam através de processo ampliado de 

fetichização das relações sociais. Neste processo de financeirização da economia 

criam-se contradições e fragilidades que precisam ser administradas em articulação 

com o Estado, que se retira de seu papel de fomentador das políticas sociais. Para o 

liberalismo conservador, cabe ao Estado a defesa da propriedade privada e o controle 

da violência. Nisso, há consequências para a educação e formação dos professores, 

refletidas na falta de recursos para seu melhoramento e, também, na sua forma de 

organização. Pode-se inferir, nessa explicação, a defesa da epistemologia da prática na 

Formação Continuada do Professor, com ênfase na resolução dos problemas singulares 

do espaço escolar. Com isso objetiva-se que a formação escolar assuma tarefas no 

sentido de formar a personalidade dos alunos no desenvolvimento de uma 

subjetividade preparada para enfrentar a instabilidade de um mundo flexível. 

  Em síntese, as concepções de Formação Continuada do Professor têm-se 

fundamentado, ora na racionalidade técnica, ora na perspectiva da epistemologia da 

prática, do desenvolvimento de competências ou do professor reflexivo e gestor de sua 

formação e seu trabalho. São aspectos que remetem para a explicitação dos objetivos 

dessa formação, segundo os argumentos das pesquisadoras: 

 

Então, a formação do professor reflexivo da prática e de competências e do 
professor, do gestor – é o “golpe de mestre” para o controle, a alienação e a 
conformação do trabalho do professor ao projeto societário do capital na sua 
fase de reestruturação monopolista, pois se trata de conformar a formação às 
atividades cujas explicações são elas mesmas, estamos no campo do senso 
comum e do individualismo empírico, estamos longe de uma visão e 
procedimentos que se reportam a teorias críticas e ao indivíduo concreto. 
(PEREIRA e PEIXOTO, 2009a, p.222)  

 

              A explicação das autoras possibilita a articulação dos argumentos postos pelos 

teóricos que introduziram o debate neste trabalho, em que demonstram a necessidade 

de compreender as determinações geradas nas inter-relações entre globalização, 

processo de trabalho e formação humana e a importância do processo escolar e a 
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formação do professor nessa mediação. Ao que parece, a formação do professor e, em 

específico, a Formação Continuada, está inserta num projeto formatado pelo interesse 

hegemônico, discutido pela pós-modernidade. Assim, sublinha-se o desafio, porque é a 

construção de uma proposição para formação do professor, superadora do fragmento, 

isto é, uma proposta que considere a perspectiva da totalidade, que trate da questão do 

conhecimento como parte da riqueza produzida historicamente pela humanidade, e 

transmitida a todos os indivíduos singulares, resgatando a especificidade do 

conhecimento como construtor do processo civilizatório em perspectiva 

humanizadora. 

 Em face do conteúdo explicitado, aguça-se a curiosidade sobre o objeto desta 

pesquisa: as políticas fomentadoras da Formação Continuada para os Professores de 

Ensino Médio, efetivadas pela SEED, expressam conteúdos que superam os 

fragmentos e os interesses hegemônicos, presentes nas políticas federais? 
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CAPÍTULO II 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA. 
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2.1 - AS ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL E DA UNESCO E O BRASIL 
 

Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de 
amar e seu direito de pensar. 

É da empresa privada o seu passo em frente,  
seu pão e seu salário. E agora não contente querem  

privatizar o conhecimento, a sabedoria, 
o  pensamento, que só à humanidade pertence. 

                                                                                                                     Bertold Brecht 
 

A pretensão deste capítulo se reveste da tentativa de provocar algumas 

reflexões sobre os apontamentos dos organismos internacionais, em relação às 

políticas públicas da educação brasileira, mais especificamente na formação do 

professor, considerando as necessidades impostas pela divisão internacional do 

trabalho no atendimento à demanda do processo de reestruturação produtiva. Para 

efeito desta pesquisa, usaremos como objeto de análise o documento do Banco 

Mundial Prioridades y estrategias para la educacion (Examen Del Banco Mundial, 

1995); a Educação para o Século XXI, organizado por Jacques Delors, da UNESCO 

em paralelo com os apontamentos de alguns artigos que analisaram o conteúdo desses  

dois documentos. 

 De forma sintética, caracterizaremos o papel do Banco Mundial em seu 

processo organizativo e funcional, mais especificamente no tocante à educação como 

eixo norteador de um novo projeto para o crescimento mundial, destacado por Maria 

A. da Silva21. Os argumentos da autora seguem um eixo explicativo sobre a ampliação 

da complexidade na conjuntura geopolítica e econômica das relações internacionais, 

demonstrando como o Banco se estabelece de forma mais próxima possível para 

efetivação dessas políticas, no contexto brasileiro, especialmente na década de 1990. 

Entretanto, a preocupação central da autora se direciona ao fato de que essas 

políticas exógenas do Banco Mundial só se efetivam devido “à receptividade que este 

pensamento encontra nos técnicos brasileiros “(SILVA, 2003, p. 288), permitindo a 
                                                 
21  Banco Mundial, criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, estabelece relações com o 
governo brasileiro desde 1946, financiando projeto para o ensino industrial da escola Técnica de 
Curitiba, Paraná. Durante o governo militar (1970), o Banco Mundial assumiu a política estratégica de 
diversificação setorial de empréstimos, redimensionando de acordo com interesses políticos, 
ideológicos e econômicos para alcançar a economia dos países capitalistas devedores, como o Brasil. 
Assim ele se apresenta como a única instituição portadora dos instrumentos para reduzir a pobreza, 
combater o analfabetismo e com a capacidade para aplicar políticas econômicas rentáveis e 
competitivas. Ver: SILVA (2003) 
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criação de uma estrutura paralela ao MEC, possibilitando aos técnicos do Banco não 

só o poder de fiscalizar e avaliar bem como de intensificar o processo de pressão no 

direcionamento dessas políticas, segundo argumento de Silva: 

 

[...]. A presença e a atuação desses técnicos foi exemplar na década de 
noventa, pela sua capacidade de servir-se da estrutura organizacional para 
canalizar seus objetivos, ideologias, estratégias e concepção de educação 
(SILVA, 2003, p.288). 
 

A relação do governo brasileiro com os técnicos do Banco Mundial, efetivada nos anos 

noventa, é primordial para a compreensão das políticas atuais, pois foi nesse período 

que as políticas neoliberais entraram, de forma decisiva, no contexto de reestruturação 

produtiva brasileiro. Portanto, a reforma educacional, a partir de 1990, traz mudanças 

nas políticas de gestão e avaliação que englobam todo o processo de ensino e 

aprendizagem, para atender às necessidades de um mundo em ritmo acelerado de 

globalização da economia. 

 A estrutura do Banco Mundial inicialmente estava organizada para o 

financiamento de infraestrutura como ferrovias, hidrovias, estradas etc.. Porém, nos 

anos de 1980, ele se reestrutura para coordenar o papel desempenhado pelos Estados 

no neoliberalismo, organizando como eixo dessas proposições a questão política. Por 

isso, os projetos financiados pelo Banco para diversos países, são iguaizinhos, sem 

considerar as especificidades de cada país. Ex.: India e Brasil. Os apontamentos do 

Banco são os mesmos, conforme a citação do documento analisado: 

 

La estratégia del Banco Mundial para reducir la pobreza se concentra em La 
promoción  del uso productivo del trabajo, que es principal activo, de los 
pobres, y en la prestación de servicios sociales básicos a los necesitados. Las 
inversiones en educación contribuyen a la acumulación de capital humano 
que es esencial/para lograr ingresos más altos y un crecimiento econômico 
sostenido. [...]. De modo más general, la educación, contribuye a fortalecer 
las instituciones civiles, a crear una capacidad nacional y a promover el buen 
gobierno, que son elementos esenciales para la implantación de políticas 
economicas y sociales racionales. (BANCO MUNDIAL, 1996, pp. 1,2) 
 

Esta é uma preocupação central que permeia o documento analisado - o ataque à 

pobreza nos países em desenvolvimento, por meio da educação e de políticas 

compensatórias relacionadas ao atendimento imediato de um contingente populacional 
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excluído do mercado de trabalho. Relembrando a invariável apontada por Marx, de 

que o capital se desenvolve por meio da exploração do trabalho, identificamos, nessa 

preocupação do Banco, uma tentativa de controlar os males oriundos da pobreza, 

gerados pela necessidade de acumulação do capital e, consequentemente, garantir a 

efetivação do projeto neoliberal. Entretanto, tal preocupação demonstra o foco de seu 

objetivo, que é minimizar os males causados pelo aumento da pobreza, por meio da 

formação escolar. Porém uma análise da crise de acumulação do capital na atual 

conjuntura explicita em que cabe ao trabalhador a cota maior de sacrifício, conforme 

argumento de Rodrigues: 

 

A crise do capital propiciou toda uma mudança no intuito de superar a 
tendência de diminuição da taxa de lucro do capital, crise essa expressa de 
diversas formas, como a inflação, o crescimento dos custos sociais dos 
Estados, a perda de direitos conquistados por parte dos trabalhadores, [...]. 
Nesse movimento, com uma força prática e ideológica de derrubar as 
fronteiras para a diminuição do custo das mercadorias, coube à parte da 
mercadoria especial – a força de trabalho – o seu quinhão. (RODRIGUES, 
2008, p. 17). 
 

  O autor mostra o movimento dessa reestruturação do processo de trabalho, 

como estratégia para diminuir os custos desse novo trabalhador, tanto no 

desenvolvimento de seu processo formativo, via formatação da educação escolar, 

quanto na exploração de sua força de trabalho. “[...]. Uma das principais expressões 

dessa nova formatação é, exatamente, a fetichização das competências, [...] 

representação de uma formação maravilhosa para os trabalhadores” (RODRIGUES, 

2008, p. 21). Segundo o autor, por detrás desse fetiche se esconde a ampliação da 

contradição antagônica entre o capital e o trabalho e que tem em seu bojo o trato com a 

força de trabalho como as outras mercadorias, isto é, sujeitas às leis de mercado. Nesse 

contexto, ressalta-se a questão da autonomia embasada por retórica que esconde uma 

nova forma de controle muito mais profunda, por meio de “cercas de campos 

magnéticos, invisíveis aos olhos ‘enfeitiçados’ (RODRIGUES, 2008, p.19), numa 

perspectiva, em que o desenvolvimento tecnológico exige do trabalhador nova postura 

com maior comprometimento perante as exigências do capital e da ameaça contínua, 

expressadas através de um exército de reserva dos trabalhadores desempregados. Pelo 

objetivo deste trabalho, levantaremos algumas reflexões no tocante à organização do 
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processo educacional, como subsidio explicitador das políticas educacionais a partir 

das reformas de 1990, apontando o Ensino Médio e a formação do professor.  

Diante disso, há necessidade de analisar as orientações das políticas do Banco 

Mundial e da UNESCO22 e a inter-relação com as políticas do MEC. Iniciamos com a 

análise de alguns argumentos em relação ao BM, conforme ideias de Maria A.Silva: 

 

Esta prática de gestão racional demonstra uma estreita relação entre a equipe 
de técnicos e diretores do Banco Mundial e a equipe brasileira do MEC, a 
ponto de permitir a ingerência quase como algo natural e neutro, destituída 
de dimensões políticas e ideológicas e isenta de princípios e concepções 
filosóficas e de valores. (SILVA s/d, p.8). 
 

O conteúdo constante neste artigo, a gestão efetivada pelo Banco Mundial escamoteia 

o objetivo central de seu projeto, que é introjetar um modo de viver de forma 

universalizada. Segundo eles, cabe ao MEC o fortalecimento desse novo projeto por 

meio da implantação de “novos padrões de gestão educacional, baseados no 

fortalecimento pedagógico, administrativo e financeiro de cada escola” (SILVA, s/d, p. 

9). As características desse projeto envolvem questões tais como: 1) a 

descentralização; 2)a autonomia; 3) a aquisição de novas formas de conhecimento; 4) 

novas formas de avaliação. Esta nova forma de gestão, proposta para as escolas 

públicas vem revestida de nova roupagem, porém expressada como ideologia do 

capital. A análise e compreensão da intencionalidade e contradição que direcionam tais 

projetos precisam ser discutidas pelos próprios sujeitos responsáveis pela efetivação 

das tarefas propostas de forma centralizada, conforme argumentos da autora: 

 

[...]. O posicionamento de ajuda e cooperação técnico-financeira, ou melhor, 
os programas: Dinheiro Direto na Escola, Fundescola e Programa de 
Desenvolvimento Escolar são estratégias para ajustar e assegurar o controle 
sobre o sistema educacional em todos os níveis. (SILVA, s/d, p. 10). 
 

Ela sinaliza que os sujeitos envolvidos na administração do dinheiro recebido para 

esses pequenos projetos, no espaço escolar, mesmo sem o conhecimento da 

procedência desse dinheiro, precisam prestar contas das metas e tarefas que foram 

orientados a cumprir. Desse modo, a escola pública diante dessas exigências, impostas 

                                                 
22 Assinalamos as diferenças dessas Instituições: O Banco Mundial é um órgão financeiro e visa empréstimos 
financeiros com juros altos; já a UNESCO é uma instituição filantrópica direcionadora de políticas sociais.  
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pelo enxugamento dos recursos públicos e sob o discurso da descentralização e 

autonomia, se obriga a aderir a tais projetos, direcionadores de todo o processo 

educativo em outra perspectiva adotada por meio das reformas educacionais dos anos 

de 1990: a substituição do financiamento, proposto nas políticas públicas federais e 

vetado pelo governo de FHC23, porque tais projetos, fragmentados e com recursos 

minguados diretos na escola, trazem a possibilidade de garantir o controle na 

organização e desenvolvimento do trabalho educativo escolar.  

 Uma das questões centrais dessas proposições está relacionada à questão do 

conhecimento necessário para a formação do trabalhador. Nas palavras de Maués: 

 

[...], a introdução da noção de competências constitui uma mudança no 
sentido ideológico, ou seja, no de diminuir os conhecimentos, que hoje são 
apresentados pela escola, tendo em vista que estes não são úteis para a 
inserção no mercado de trabalho. Então, é preciso que a escola prepare de 
outra forma os futuros trabalhadores para a sociedade dita do saber. E essa 
forma é exatamente a da pedagogia das competências, considerando que essa 
permite uma formação flexível e polivalente [...] (MAUÉS, 2003, p. 107). 
 

O enfoque das reformas internacionais para a educação aponta no sentido de alinhar a 

escola ao mercado, pois entendem que as reformas educativas devem acontecer, 

conjuntamente com as transformações econômicas. Este é um aspecto sublinhado no 

documento do Banco Mundial, afirmando que a falta de desenvolvimento de um país 

se deve à falta de vinculação entre as transformações econômicas e a ausência de 

reforma na educação, conforme registros do próprio Banco:  

 

Los estudios recientes confirman el la importancia de la educación, 
especialmente de la primaria, para el crecimiento. Los estudios comparados 
entre países sugieren la posibilidad de que exista un nivel mínimo de 
acumulación del capital humano, por encima del cual es posible que el 
crecimiento de los países se acelere. (BANCO MUNDIAL, 1996, p.24) 

 
Estes princípios políticos estão presentes ao longo do documento, como subsídio do 

discurso do BM no sentido de convencer sobre o valor da educação para o progresso 

dos países em desenvolvimento. Porém a ideia base enfatiza a educação primária como 

investimento que pode garantir o retorno desejado. O conteúdo contido no documento 

é amplo; entretanto nos deteremos em focalizar alguns eixos, com o propósito de 

                                                 
23  Vetos explicitados na análise do Plano Nacional de Educação. Ver: VALENTE, 2001. 



 80 
 

demonstrarmos que essas proposições estão relacionadas com a concentração de renda, 

intensificada no contexto neoliberal e, consequentemente, com a diminuição dos 

recursos públicos para investimentos nas políticas públicas sociais. 

Em face do enxugamento desses recursos, o direcionamento da política do 

Banco para a educação é traçada por meio de uma visão economicista da educação, 

conforme seus registros: 

 

El concepto de la “tasa de rentabilidad de la inversión en educación” es mui 
similar al  cualquier otro projecto de inversión: Es resumen de los costos y 
beneficios de la inversión aplicables en distintos momentos, y se expresa 
como rendimiento anual (percentaje), similar al cotizado para las cuentas 
bancarias de ahorro de los bonos del Estado. (BANCO MUNDIALl, 1996, p. 
27). 
 

A concepção de educação na perspectiva de capital humano24 está presente 

coerentemente no documento, numa preocupação constante do custo e seu retorno, 

embasados em argumento de que os governos devem priorizar as reformas 

educacionais em face de um processo econômico em permanente transformação, 

requerendo transformações também no processo de trabalho. Porém, diante desse 

mundo em mutação, a complexidade do conteúdo educacional se amplia, enquanto os 

recursos públicos diminuem e a busca de respostas para o enfrentamento desses 

desafios, postos pelo capitalismo, exigem reflexões. 

Na fundamentação dos argumentos elaborados pelo Banco Mundial, a questão 

está direcionada para uma tentativa de garantir um desenvolvimento sustentável, 

conforme argumento elaborado pelo Banco Mundial: 

 

[...]. El ritmo de acumulación de nuevos conocimientos y la rapidez de los 
cambios tecnológicos plantean la posibilidad de un crecimeiento sostenido y 
de cambios de empleo más frecuentes durante la vida de los indivíduos. Las 
tareas relacionadas com ell trabajo se están haciendo más abstractas y más 
distanciadas de los procesos físicos de la producción que requieren cada vez 
menos participación manual. (BANCO MUNDIAL,1996, p. 27). 

 

                                                 
24 A educação concebida como investimento individual e social, e, portanto, deve ser planejada segundo a 
demanda e avaliada pelos resultados práticos que promove. Por isso, a ênfase no papel da educação como 
condição para o desenvolvimento de um país e a superação da pobreza.  Ver: Harbison e Myers (1965), Vaizey 
1968), e Schultz (1973), principais autores que fundamentaram a divulgação dessa teoria nas universidades 
brasileiras. 
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Estas transformações no mercado de trabalho trazem consequências para a educação. 

Diante da diminuição dos postos de trabalho pelo aumento do trabalho morto inserido 

nas tecnologias, a necessidade de mão de obra diminui, e torna-se dispensável o 

investimento na formação de trabalhadores, pois estes são substituídos pela máquina, 

de forma cada vez mais crescente. A preocupação das orientações das políticas 

internacionais demonstra a complexidade do contexto atual. E, segundo o Banco 

Mundial, cabe à educação formar um grande contingente de pessoas que devem 

buscar, na informalidade, uma forma sustentável para viver. E, neste sentido, “a 

pedagogia das competências [...] assume e se limita ao senso comum como lógica 

orientadora das ações humana, [...] reduz todo o sentido do conhecimento ao 

pragmatismo” (MAUÉS, 2003, p. 107). 

 A definição dessas políticas internacionais é determinante para uma formação 

mais aligeirada, focando os problemas imediatos para atender às singularidades locais, 

porém sem relacioná-los ao contexto global, “pois a escola se ocupará em ensinar 

aquilo que terá utilidade garantida. (MAUÉS, 2003, p. 107). Portanto, aí reside a 

grande mudança no tocante à educação – o trato com o conhecimento científico 

produzido historicamente, que deixa de ser importante, dando lugar ao saber executar. 

Porém é um saber executar para resolver problemas em permanente mutação e por 

demais incertos. É nessa perspectiva que está colocada a formação do professor, 

segundo as palavras de Maués:  

 

[...]. As reformas internacionais da atualidade têm a mesma configuração, os 
de tornar a educação um dos motores do crescimento econômico, precisando 
aproximá-la do modelo empresarial, [...]. [...], ênfase na formação prática, 
aproveitamento das experiências, formação contínua e a pedagogia das 
competências apontam para uma formação vinculada à lógica do mercado, 
[...], na qual o capital, o dinheiro, é mais importante do que o homem como 
sujeito e ser crítico, produtor de conhecimento e construtor de sua história. 
(MAUÉS, 2003, pp. 107-8). 
 

Esta crítica demonstra que a formação do professor está no centro das reformas 

educacionais, direcionadas pelos interesses das políticas internacionais, exigindo da 

educação novo quadro conceitual e nova forma de encaminhar seu processo educativo. 

Nesta linha de raciocínio, cabe à educação desempenhar este novo papel exigido pelo 

mercado: resolver os problemas complexos gerados na sociedade globalizada. Por isso, 
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a necessidade de alinhar as proposições das políticas de formação dos professores, que 

já estão atuando nas escolas, com as exigências das políticas educacionais atuais, por 

meio do campo da formação continuada, que deve responder a essas exigências. “O 

papel do professor é fundamental e a sua formação assume uma função central nas 

políticas educacionais. [...] ser preparado para contribuir com o ajuste da educação às 

exigências do capital, [...]. (MAUÉS, 2003, p. 108). Coerentemente com esta linha de 

raciocínio, retifica-se também a formação inicial dos professores, em contraposição a 

toda uma constituição histórica organizada por meio de lutas e embates teóricos 

construídos nas últimas décadas, parte de conteúdo que já estava presente na 

legislação.   

 As proposições do Banco Mundial para superar os limites gerados nesse 

processo econômico globalizado podem ser explicadas, segundo palavras de Coraggio: 

 

Esta proposta estratégica para atacar a pobreza explicaria por que o Banco 
Mundial, que tradicionalmente direcionou investimentos para a infra-
estrutura e o crescimento econômico, aparece cada vez mais como uma 
agência propulsora de investimento em setores sociais e na reforma das 
políticas sociais. Trata-se de prevenir situações politicamente críticas – tanto 
nas dezessete megacidades do mundo em desenvolvimento como em suas 
regiões rurais superpovoadas – que poderiam colocar em risco a sustentação 
política do ajuste estrutural. [...]. (CORAGGIO, 2009, p. 86).  
 

Esses dois elementos são centrais nas proposições do Banco: a preocupação em 

possibilitar aos pobres o uso produtivo da sua única mercadoria – a força de trabalho, 

por meio de incentivos de mercado e instituições; e a garantia de serviços básicos aos 

pobres como saúde e educação primária. Com isso os pobres teriam acesso à saúde, 

água, saneamento e mínimo de educação, porém a renda viria pelas formas criativas de 

sobrevivência, desenvolvidas no mercado informal, e pelos serviços sociais dirigidos a 

esse contingente populacional, que fica à margem do emprego formal. “O emprego e a 

renda poderiam sobrevir eventualmente da capitalização que os pobres fizessem do 

investimento em serviços sociais a eles dirigidos [...].(CORAGGIO, 2009, p. 87). 

 As políticas do BM contêm um “pacote pronto para aplicar, com medidas 

associadas à reforma educativa universal” ((TORRES, 2009,p. 100). E é nessa direção 

que focalizaremos alguns eixos dessas medidas apontadas por alguns autores, 
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buscando sublinhar as questões relacionadas ao Ensino Médio e à formação dos 

professores. Na visão de Coraggio, o Banco Mundial sabe muitas coisas, entre elas: 

 

[...], o Banco também sabe que algumas regras devem ser aplicadas em todos 
os lugares: um tempo maior de dedicação dos professores ao ensino, maior 
oferta do livro didático, maior concentração naquelas matérias que fornecem 
as habilidades consideradas básicas para o aprendizado futuro [...]: língua, 
ciências (associada à resolução de problemas), matemática. [...]. O Banco 
sabe que é preciso capacitar o corpo docente, mas mediante, programas 
paliativos em serviço (se possível a distância), porque não é eficiente investir 
na sua formação prévia. (CORAGGIO, 2009, p. 101). 
  

O autor explica, nesta argumentação, que não há fundamentação plausível para esses 

direcionamentos do Banco e que essa formação prévia do professor é um conteúdo que 

está sendo revisto por eles. Entretanto, no momento, são estes os direcionamentos 

postos. Em relação ao ensino secundário, o autor aponta que a demanda para 

trabalhadores flexíveis pode ser suprida por meio da oferta do ensino 

primário/fundamental, deixando o nível secundário à margem desses investimentos. 

Ademais, diante da escassez de recursos públicos, cabe ao país realocar recursos para 

educação média, profissional e superior, e “utilizar sua capacidade de subsídio 

exclusivamente àqueles alunos que, estando capacitados para aprender, não podem 

pagar por sua educação” (CORAGGIO, 2009, p.100). Assim, o autor discorre sobre as 

estratégias do Banco, demonstrando o seu viés economicista nas proposições das 

reformas “necessárias” para a educação, e afirma a necessidade de reflexão sobre essas 

políticas, o que constitui “uma falácia evidente: num mundo no qual apenas um terço 

da população vai conseguir integrar-se ao mercado formal de trabalho, [...], uma 

proporção muito alta irá ficar desocupada [...]”. (CORAGGIO, 2009, p.106). 

Responder a essa demanda, segundo o BM, é o novo papel da educação.   

 Nas elaborações de Maria Torres, as estratégias do Banco Mundial estão 

direcionadas para a efetivação dessas políticas, embasadas em falso discurso sobre a 

melhoria da qualidade da educação básica, demonstrando o interesse privado no 

discurso economicista, presente na proposta pedagógica. O argumento do Banco 

Mundial afirma:  
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Los países de alto crecimiento del Asia Oriental relizaram fuertes   
inversiones en educación primaria y secudaria con objeto de mejorar la 
calidad de la mano de obra, [...]. [...]. las diferencias de nivel de educación 
de la fuerza de trabajo explican alrededor del 20% de lãs diferencias de 
crecimiento entre estados en el Brasil; [...] .(BANCO MUNDIAL, 1996, p. 
25) 
 

Os apontamentos do Banco estão sempre no sentido de demonstrar a forma como o 

recurso deve ser aplicado, tentando legitimar seu discurso por meio de exemplos de 

países que, segundo eles, fizeram o direcionamento adequado dos recursos investidos, 

por meio de investimentos privados e da racionalidade técnica, na aplicação dos 

recursos. É este pensamento formatado, que está na base da assessoria do Banco 

Mundial, direcionados aos países em desenvolvimento. Os argumentos elaborados por 

Torres buscam analisar essas proposições, explicitando seus principais elementos, 

direcionadores da proposta pedagógica numa perspectiva de mercado e a falta de uma 

visão sistêmica dessas proposições. No entanto, pelo objetivo deste trabalho 

focalizaremos os argumentos referentes à formação do professor, que segundo a 

autora: 

 

[...]. O ensino resume-se a um conjunto de insumos (inputs) que intervêm na 
caixa preta da sala de aula – o professor sendo mais um insumo – e a 
aprendizagem é vista como resultado previsível da presença (e eventual 
combinação) desses insumos. (TORRES, 2009, p.140).  
 

 A autora alerta para a falta de uma visão sistêmica das proposições do Banco, 

visto que eles partem de um princípio de que a formulação de suas políticas depende 

unicamente de uma efetivação tecnicamente correta. Com isso o professor, visto como 

parte integrante dos insumos, elencados como necessários para uma educação de 

qualidade, são responsabilizados pelo fracasso de determinada política ou programa, 

sem considerar as especificidades do processo educativo. Nesse enfoque, a tensão das 

políticas com discurso de qualidade, porém tentando a efetivação por meio de redução 

de custos, envolve toda a forma organizativa do processo educativo, organização essa 

que precisa ser analisada para efeito de avaliar seus resultados. “[...]. O que se delega e 

descentraliza são, na verdade, decisões já tomadas; o que resta para decidir nos 

âmbitos intermediários e locais são as possíveis adaptações e variações dessas decisões 

tomadas pelo poder central.” (TORRES, 2009, p. 183) 
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 Nas palavras de Torres, o modelo de educação direcionado pelo Banco 

Mundial, aponta os professores da seguinte forma: 

 

Mostra uma grande incompreensão e negligência ao lidar com a questão 
docente, com as condições de vida e de trabalho dos docentes, o seu perfil 
profissional e a sua formação contínua, desconhecendo o fato de que os 
professores são os atores fundamentais do fazer educativo [...]. Relega o 
docente a um papel secundário e passivo; [...]; concebe a capacitação como 
um problema de adequação dos docentes a fins e objetivos préestabelecidos; 
privilegia no docente o seu conhecimento e a sua atualização em conteúdos, 
diminuindo a importância de sua formação pedagógica. (TORRES, 2009, p. 
178). 
 

O esvaziamento no tocante à valorização do professor se completa em duplo sentido. 

Na questão política, porque desconsidera a sua participação na organização da 

proposta pedagógica elaborada por técnicos do Banco; e por meio de sua formação, 

organizada de forma aligeirada, em modelo formatado sem considerar as 

especificidades do processo educativo. E para garantir o direcionamento e efetivação 

deste modelo, busca a cooptação dos professores por meio de um processo avaliativo 

centralizador, direcionado para os resultados do ensino. Assim, as proposições sobre o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade, não ultrapassam o discurso 

recorrente vivenciado pela história moderna: tempo histórico em que professores e 

alunos da escola pública, são tratados como bonecos ventríloquos no colo do grande 

capital. Desse modo assinalamos as afirmações da autora: 

  

Convém não esquecer que os “interesses criados” não são patrimônio 
exclusivo dos países e dos governos mas que envolvem todos os atores que 
pertencem ao setor educativo de um país, incluindo os organismos não-
governamentais nacionais e os  organismos internacionais que intervêm e 
influenciam nas decisões de política educativa nos países em 
desenvolvimento. O próprio BM, sem dúvida, é tudo menos um ator neutro, 
representante da racionalidade científica e técnica. (TORRES, 2009,  pp. 
184-5). 
 

 É a partir dessa perspectiva de identificação do papel que o BM desempenha 

que é preciso analisar as orientações propostas nesse pacote. Há muito tempo estão 

presentes no embate teórico brasileiro ideias reivindicativas, construídas 

coletivamente, mostrando os eixos necessários para a efetivação de uma educação de 

qualidade. Entretanto, avanços conquistados foram desmobilizados pelas orientações 
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neoliberais. Neste sentido, “as prioridades ditadas pela lógica econômica parecem não 

coincidir com as prioridades propostas pela construção de um modelo educativo 

legitimamente centralizado na qualidade [...]. (TORRES, 2009, p. 185). Assim, 

entendemos que a construção de uma educação de qualidade requer políticas contínuas 

de proposições coerentes com a realidade social, partindo de discussões coletivas e de 

apontamentos de situações reais com suas contradições. Parte-se do fenômeno singular 

para relacioná-lo ao todo e não o contrário. 

Em relação à formação docente, o Banco Mundial privilegia a formação em 

serviço, apontado-a como estratégia eficaz de formação do professor e que 

corresponde a um custo menor e respostas mais rápidas no desempenho do aluno. 

Apesar deste tema incomodar o Banco Mundial e, em sua recente trajetória haver 

indícios de um pequeno avanço sobre formação (capacitação docente como fator 

determinante na aprendizagem dos alunos) os direcionamentos do Banco, segundo 

Torres:  

 

[...] a formação/capacitação docente continua ocupando um lugar (e um 
investimento) marginal entre as prioridades e estratégias propostas pelo 
Banco Mundial aos países em desenvolvimento, frente à infra-estrutura, à 
reforma institucional e à provisão de textos escolares. [...]. Estudos (e a 
própria experiência prática) demonstram que docentes com maior número de 
anos de estudo e maiores qualificações não necessariamente conseguem 
maiores rendimentos com seus alunos. Sobre essa base, o BM desaconselha 
o investimento na formação inicial dos docentes e recomenda priorizar a 
capacitação em serviço, considerada mais efetiva em termos de custo           
(TORRES, 2009, PP., 161-2). 
 

  Este argumento explicita que a formação do professor, nessas orientações 

internacionais, é apontada como questão menor, enquanto a materialidade - infra-

estrutura, laboratórios e livros didáticos, são essenciais. Ademais, a desvalorização do 

professor se expressa em duplo aspecto: pelos baixos salários e pela ausência de 

políticas que garantam uma formação de qualidade. Diante disso, de maneira geral, os 

profissionais que optam em seguir a carreira docente, o fazem em função da 

flexibilização e baixo custo dessa formação e da necessidade de conseguir um 

emprego rápido. Para muitos, serve como trampolim até conseguir acesso a um curso 

superior “melhor” e realizar o sonho de conseguir uma profissão na qual se sinta 

valorizado socialmente. O argumento do Banco Mundial em valorizar a capacitação 
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em serviço em detrimento da formação inicial é ambígua e inconsistente, pois segundo 

a autora: “[...] formação inicial e capacitação em serviço são diferentes etapas de um 

mesmo processo de aprendizagem, profissionalização e atualização permanentes do 

ofício docente. (TORRES, 2009, p. 162). 

 A autora defende a ideia de que, diante da complexidade da tarefa educacional 

e da necessidade de luta por um ensino de qualidade, não pode haver opção pela 

formação inicial ou capacitação em serviço, pois são dimensões que se complementam 

e, por isso mesmo, devem ser insertas numa mesma proposição de políticas públicas.  

Diante desse aspecto, questiona-se a insistência do Banco Mundial em optar por uma e 

desconsiderar a outra. Isso confirma a intencionalidade dessas proposições: a 

racionalidade técnica, econômica e administrativa sem descuidar do controle, para 

efetivar as mudanças necessárias aos objetivos do capital. 

 Para ampliar a compreensão dos direcionamentos dessas políticas 

internacionais, trataremos de alguns argumentos avaliados por Lívia de Tomasi, 

segundo seus registros: 

 

[...] o Banco Mundial estabelece como prioritárias, para suas ações no Brasil, 
as seguintes medidas: a) providenciar livros didáticos e outros materiais de 
ensino [...]. O Banco quer que os Estados se responsabilizem pelo 
fornecimento dos livros didáticos às escolas. b) melhorar as habilidades dos 
professores em técnicas de salas de aula [...] tendo em vista o 
estabelecimento de uma capacitação permanente; prevêem também a 
avaliação dessas atividades e de sua eficácia em mudar o comportamento dos 
professores em sala de aula. c) elevar a capacidade de gerenciamento setorial 
[...]. (TOMMASI, 2009, p. 198-9).   
 

 A autora desenvolve ampla explicação da questão dessa racionalidade que 

permeia os projetos do Banco Mundial, com desenhos simples, porém com sólidos 

objetivos já traçados, em perspectiva de flexibilidade que sustenta as transformações 

do mercado. Outrossim, a dinâmica desses projetos visa constituir influência nas 

políticas educacionais dos países no sentido de impulsionar mudanças na organização 

da educação e, também, na alocação de recursos. Daí deriva a necessidade de análises 

mais frequentes dessas proposições, como subsídio esclarecedor das políticas 

educacionais brasileiras.  
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 Em documento construído pela UNESCO, organizado por Jacques Delors 

apresentam-se as questões e as perspectivas para a educação do século XXI, 

demonstrando as características apontadas para a educação, sobre as quais repousam as 

respostas dos desafios postos pela evolução do mercado. Na obra editada em 2005, o 

organizador afirma em seu prefácio que a UNESCO tem o papel a desempenhar, no 

sentido de propiciar “uma ação enérgica que responda às necessidades urgentes, 

reforce os sistemas, estimule a igualdade de oportunidades e a qualidade, intensifique a 

cooperação internacional” (DELORS, 2005, p. VIII). 

 Os vários capítulos desse livro, escrito por intelectuais ligados ao Banco 

Mundial e à UNESCO, trazem diagnósticos de modelos educacionais de países 

industrializados, e apontam o modelo inovador e necessário para responder aos 

desafios educacionais, postos pelas mudanças na economia no processo de 

globalização. Optamos em nos fundamentar, para efeito deste trabalho, em dois 

capítulos que tratam respectivamente, das visões prospectivas sobre a educação e das 

proposições das políticas educacionais internacionais, que nos ajudam a compreender 

as políticas de Formação Continuada. Das afirmações de Papadopoulos, contidas no 

livro da Unesco, se extrai:  

[...] Na medida em que o saber e a informação dominam cada vez mais todos 
os setores da atividade humana, a aprendizagem torna-se a chave do 
progresso. Isso se aplica não só à economia, que repousa essencialmente 
sobre o “fator humano” no que se refere ao conhecimento, às qualificações, à 
capacidade de adaptação e ao espírito empreendedor, mas também ao 
funcionamento das sociedades democráticas que necessitam de cidadãos 
bem-informados e perspicazes. (PAPADOPOULOS, 2005, p. 25). 
 

 O autor reconhece a importância do conhecimento para o desenvolvimento da 

população, incluindo o pré-escolar até o ensino superior, sublinhando a necessidade de 

reformas das políticas educacionais que propiciem a todas as pessoas espaço para 

acessar uma formação permanente com atualização dos novos conhecimentos e com 

revisão permanente dos programas de ensino. Entretanto, juntamente com este 

enaltecimento do saber direcionado para o progresso, o autor aponta a necessidade de 

outros espaços de ensino e aprendizagem, como a empresa, por exemplo. Em relação à 

escola ele nos diz: 
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[...] a escola não poderia ser planejada, organizada ou orientada apenas em 
função dos imperativos momentâneos da conjuntura econômica ou das 
filosofias sociais em voga. Em face das turbulências do mundo 
contemporâneo e da fragilidade das estruturas da família e de outras 
instituições sociais, essa observação é particularmente importante: a escola 
está prestes a se tornar o principal instrumento de preservação e de 
transmissão de valores fundamentais, dos quais depende a coesão das 
sociedades futuras. Assim, é indispensável que, em certa medida, ela faça 
abstração de seu ambiente imediato para poder desempenhar seu papel. 
(PAPADOPOULOS, 2005, p. 24).    
 

 Com este alerta, o autor aponta um novo papel para a escola, como lócus 

formador de consenso, ou dizendo de outra forma, a escola como lócus de controle 

social por meio de sistemas educacionais flexíveis, no sentido de atender às 

necessidades geradas pelo contexto de uma sociedade em processo acelerado de 

transformação. Porém, o autor diz que o holofote da escola deve voltar-se para seu 

meio imediato e “fazer com que os alunos conheçam melhor o mundo à sua volta, 

incluindo o mundo do trabalho”, (PAPADOPOULOS, 2005, p. 26). Porém, o seu 

direcionamento está voltado para uma formação geral, sem, contudo, explicitar os 

exemplos citados, porém com o reconhecimento de que:   

 

[...] as mudanças rápidas que vem ocorrendo em todo o mundo estão prestes 
a modificar o cenário internacional a um tal ponto que não se pode mais 
ignorar suas consequências para as políticas nacionais de educação. 
(PAPADOPOULOS, 2005, p. 32). 
 

 Nesse sentido, as informações do autor remetem à rápida evolução das 

qualificações e às novas exigências de aprendizagens direcionadas ao modelo de 

competências para responder às demandas flexíveis. Entretanto, a divisão internacional 

do trabalho é um parâmetro que permite sinalizar a elaboração dessas políticas 

educacionais, como cada país vai responder às necessidades postas pelo mercado 

internacional.  E, diante da concentração do grande capital e, “em vista das restrições 

que afetam os orçamentos públicos e da falta de dinamismo da economia, não há 

solução à vista”. (PAPADOPOULOS, 2005, p. 32). Para tentar resolver esta questão, 

será necessário o remanejamento e alocação de recursos. Neste sentido, o autor aponta 

a utilização de tecnologia, requerendo a diminuição da mão-de-obra, porém “não 

parece suficiente para fazer face ao aumento da demanda [...]. Será preciso encontrar 

novas fontes de financiamento [...] (PAPADOPOULOS, 2005, p. 24). 
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 Com base neste pressuposto, apontamos a necessidade de considerar, a priori, 

a efetivação de formação de qualidade para o professor. Também as ideias concebidas 

nessa obra reconhecem que “um corpo docente bem formado e motivado é um 

elemento essencial de um ensino de qualidade.” (PAPADOPOULOS, 2005, p. 28). 

Todavia, o encurtamento dos recursos públicos e a necessidade de um número grande 

de profissionais fazem com que o esvaziamento político e a falta de perspectiva de 

melhoria do status do professor sejam elementos de um processo degenerativo imposto 

pelas políticas neoliberais.    

 Diante do exposto e considerando que o projeto educacional precisa ser 

planejado a longo prazo, pensar a educação para este novo século requer o 

envolvimento de muitas reflexões sobre a imagem de sociedade que desejamos 

construir; caso contrário os objetivos de construção de uma sociedade solidária, 

garantidora do processo democrático estará ameaçada, segundo as palavras do autor: 

 

[...]. A educação para o século XXI deve projetar no futuro a imagem dessa 
sociedade e antever as qualidades que as mulheres e homens terão de ajudar 
a construir. [...]. Trata-se de uma necessidade absoluta, se quisermos nos 
precaver contra os efeitos indesejáveis do predomínio em nossas sociedades 
da tecnologia, da concorrência e das mídias, pois, se não tomarmos cuidado, 
eles podem levar à “desumanização” dos valores e da cultura. 
(PAPADOPOULOS, 2005, p.33).   
 

A argumentação do autor sublinha o novo papel que a escola deve desempenhar, 

diante da complexidade social ampliada e da desestruturação familiar: fazer com que 

os conhecimentos requeridos pelo progresso científico e técnico não suplantem os 

valores indispensáveis para a convivência harmoniosa, que garanta o processo 

democrático defendido pelas ideias liberais. Nesta direção, a escola deve organizar seu 

processo educativo, vislumbrando “um novo humanismo que reconhecerá, em todos os 

países, o caráter indivisível da cultura em seus componentes literários e científicos, 

emocionais e racionais, perceptivos e analíticos.” (PAPADOPOULOS, 2005, p.34). A 

resolução deste desafio é a tarefa imposta à educação. 

 Já na visão de Tedesco, as reformas educacionais internacionais direcionadas 

para a América Latina, efetivadas nas últimas décadas, reforçaram uma espécie de 

ceticismo, levando a reforçar uma rigidez indesejada. Na explicação do autor: 



 91 
 

Esse ceticismo é particularmente acentuado no que diz respeito às 
possibilidades de modificações internas aos sistemas educacionais feitas por 
seus próprios componentes. Os professores e funcionários são vistos, cada 
vez mais, como uma parte do problema, e não da solução. (TEDESCO, 
2005, p.59). 
 

Nesta argumentação, demonstra-se a necessidade da criação de um consenso nacional 

em torno dessas reformas, fato que não ocorreu nas últimas proposições históricas 

efetivadas. Entretanto, na explicitação do autor, no debate internacional atual, já existe 

esse entendimento que aponta o estabelecimento de parcerias em torno das estratégias 

do processo educativo, envolvendo mudanças no aspecto institucional com a 

colaboração da comunidade local. Entendido isso, e diante da necessidade da 

qualidade educacional, o autor destaca duas problemáticas centrais que permanecem, 

conforme suas afirmações: 

 

A primeira diz respeito à possibilidade de definir políticas para os métodos 
de aprendizagem. Nesse sentido, a experiência internacional demonstra que 
existe uma grande diversidade de procedimentos e que os métodos são 
definidos pelos professores, mesmo nos caso em que vigoram um 
regulamento e normas exaustivos. A solução alternativa [...] consiste em 
reforçar o profissionalismo dos professores mediante formação inicial e 
contínua e em avaliar os resultados e as funções da competência. [...] Mas os 
novos desafios do mundo contemporâneo levam a se perguntar como se 
aprendem ou se desenvolvem as capacidades, valores, as atitudes. [...] 
(TEDESCO, 2005, p. 62). 
 

As argumentações do autor são esclarecedoras sobre a questão da elaboração 

do consenso, pois este envolve “mudanças” no tocante à organização do processo 

interno da escola, porém permanecem as orientações exógenas nas determinações das 

políticas educacionais. Na sequência dessa explicitação, fica claro o papel “ativo” 

atribuído à comunidade e ao professor na efetivação da tarefa educativa, afirmando 

que, assim, a ênfase dessa reforma vai muito além “das modificações estruturais e 

agora chega à sala de aula”. (TEDESCO, 2005, p. 62). Essa proposição de mudança 

institucional toca num ponto que está no centro das reformas educacionais, o papel do 

Estado, que se deve transformar substancialmente. O autor explica que esta questão 

não se resume na simples discussão entre “estatização ou privatização, centralização 

ou descentralização” (TEDESCO, 2005, p. 63); mas, em assegurar as respostas para os 

desafios postos pelos parcos recursos por meio de encaminhamentos mais complexos. 
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 Da exposição do autor extrai-se a conclusão de que cabe ao Estado 

desempenhar um novo papel que inclui: 

 

[...] três grandes âmbitos de responsabilidade: o primeiro diz respeito à 
determinação de prioridades mediante mecanismos de discussão 
democráticos; o segundo refere-se ao estabelecimento e ao funcionamento de 
mecanismo que permitam avaliar os resultados obtidos e à aplicação dessas 
prioridades, concedendo grande autonomia às instituições e instâncias locais 
[...]; e o terceiro, particularmente decisivo em países caracterizados por 
grandes desequilíbrios sociais, [...] compensação de diferenças a fim de 
neutralizar os riscos antidemocráticos das estratégias de descentralização. 
(TEDESCO, 2005, p. 63). 

 
É este o eixo metodológico que embasa as proposições atuais das políticas 

internacionais, montadas por meio de estratégias que envolvem nova forma de 

organização do processo educativo, em perspectiva de autonomia institucional e local 

para buscar respostas aos desafios postos pelas transformações econômicas em nível 

mundial.  O discurso está coerentemente elaborado no sentido de demonstrar a 

necessidade de inovações, tanto na forma de busca e utilização dos recursos quanto na 

organização do processo educativo. Portanto, a “velha” discussão entre 

estatização/privatização da educação, na concepção das políticas internacionais, está 

superada, cabendo um novo jeito de organizá-la. Este é o novo conteúdo embasador 

das reformas educacionais atuais.   

 Diante do conteúdo exposto, nos utilizaremos dos argumentos de Pereira e 

Peixoto sobre a questão do conhecimento: 

 

[...] as políticas emanadas dos organismos internacionais para a formação de 
professores, como já dissemos, flexionam a formação para um conhecimento 
no nível do senso comum, e o mundo produtivo e da vida política operam 
com os conhecimentos da ciência, mas há um limite nesta restrição sob pena 
de não se expandir conhecimento que contribua para revolucionar os meios 
de produção, condição necessária à manutenção da ordem burguesa. 
(PEREIRA e PEIXOTO, 2009a, p. 223). 
 

Nas palavras das autoras, a contradição está posta e cabe aos pesquisadores e 

educadores as análises dessa questão; caso contrário, o ecletismo e a homogeneização 

das produções teóricas, das proposições legais e dos discursos do educadores não se 

efetivarão, ora por falta de clareza teórica e ora por opção política. Entretanto, as 
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reflexões são necessárias para a compreensão desses direcionamentos exógenos que se 

fazem presentes nas políticas educacionais e se refletem em sala de aula. 

  Ademais, relembramos a constituição histórica das políticas educacionais 

brasileiras no contexto da modernidade, legitimadas de forma recorrente com os 

apontamentos da necessidade de investir na educação para gerar o progresso e a 

diminuição da pobreza. “O mito liberal da escola, no contexto da ideologia da 

globalização, reforça a interpretação de que, pela educação, será possível reduzir a 

pobreza e as desigualdades [..] entre as nações. (FIGUEIREDO, 2005, p.5).  E todo 

esse aspecto das desigualdades sociais que se ampliam pari passu com o 

desenvolvimento científico e tecnológico, não é referenciado nessas proposições. Com 

isso, concluímos provisoriamente, com a citação de Martins: 

 

Invariavelmente, os documentos orientadores internacionais não fazem, 
porém, referências às graves questões que afetam a dinâmica da vida em 
sociedade; a discussão sobre a gravidade dos índices que acusam a ausência 
de emprego, por exemplo, é substituída pela visão otimista de que a escola 
preparará, competentemente, o jovem para o mercado de trabalho. De modo 
geral, as injustiças sociais, a distribuição desigual da riqueza e dos bens 
econômicos, a desigualdade nas possibilidades de acesso a um mercado de 
trabalho cada vez mais restrito passam ao largo das preocupações da 
literatura oficial da área. (MARTINS, 2000, p. 73). 
 

 O autor aponta a aparente neutralidade desses documentos internacionais, trazendo em 

seus argumentos que a falta de educação de qualidade está na base do aumento da 

pobreza dos países em desenvolvimento, na retomada do velho jargão conceitual do 

capital humano como fator de produção. Na verdade, a questão política não está 

ausente, mas as próprias orientações dos documentos a evidenciam na separação entre 

economia, política e cultura, própria do pensamento liberal e neoliberal, porquanto, 

ignorar a intencionalidade deste duro jogo político, que direciona a economia a serviço 

do grande capital internacional associado às elites nacionais, leva a um processo 

mistificador da história, cujo movimento corrobora o aumento da miséria e, 

consequentemente, a degradação da humanidade. 

Considerando que a relação de poder desenvolvida pela economia globalizada 

se tem ampliado, em duro processo competitivo entre países ricos e países pobres, e 

como tal, aparecem como fato dado e inquestionável. Nisso, sentimos a necessidade de 
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retomar os argumentos de Marx, como conteúdo importante de análise e compreensão 

dos argumentos expostos neste trabalho: 

 

[...]. A renovação constante desta relação de compra/venda não faz mais do 
que mediar a continuidade da relação específica de dependência e confere-lhe 
a aparência falaz de uma transação, de um contrato entre possuidores de 
mercadorias dotados de iguais direitos e que se opõem de maneira igualmente 
livre. (MARX, 2004, p. 136)   

 
 A constituição desta relação entre os proprietários e os não proprietários, criando uma 

falsa liberdade na transformação do servo feudal em trabalhador livre, aparece em toda 

história do capitalismo como conteúdo legitimador do processo da construção 

hegemônica do capital. E no acirramento da competitividade internacional, essa 

contradição tem-se expressado de forma bem mais complexa, pois envolve novas 

maneiras de explorar a força de trabalho, como necessidade de acumulação do capital, 

segundo conteúdo explícito nos argumentos marxistas: “[...]. Estudando o assunto de 

perto, resulta daqui que o capital regula esta produção da própria força de trabalho, a 

produção de massa humana que há de explorar, em conformidade com suas 

necessidades de exploração. [...]”. (MARX, 2004, p. 134). A coerência dos argumentos 

de Marx demonstra a contradição existente nessa relação, e desmascara os argumentos 

constitutivos da economia moderna. Por isso, diante da complexidade dessas relações 

e respectivas consequências na organização social, nos deparamos diante da 

necessidade de buscar o aprofundamento de análise e compreensão de tal contradição, 

não só como subsídio orientador e esclarecedor dessa pesquisa, bem como para 

responder à nossa inquietação perante o conteúdo presente no processo educacional e o 

discurso que embasa as políticas públicas que o organizam.  

 Em face disso, retomamos o eixo investigativo deste trabalho, que é a 

Formação Continuada do Professor, e assinalamos que as orientações das políticas 

defendidas pelos organismos internacionais, centradas em projetos, demonstram sua 

possibilidade de controlar não só por meio da formatação dos projetos, como também 

pela delimitação de acesso ou exclusão dos professores nas escolhas dos conteúdos, 

cuja delimitação vem dos órgãos centrais. A engenharia destas limitações já se inicia 

nos limites dos sujeitos locais, como elaboradores de tais projetos. Outro aspecto a ser 

destacado, é a ênfase na questão do livro didático, em detrimento da formação dos 
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professores, significando o direcionamento das habilidades que devem ser ensinadas 

pelos professores, em sala de aula.  

 As orientações internacionais e seus técnicos têm-se utilizado do discurso de 

que a educação tem a responsabilidade de resolver as questões do aumento da miséria 

e das desigualdades sociais, apontando os contextos nacionais de países em 

desenvolvimento, como lócus responsáveis por essa demanda. Com isso concluo, 

provisoriamente, se não houver uma postura uníssona dos intelectuais, trabalhadores 

da educação, em se contrapor a essas políticas exógenas, fabricadas por técnicos de 

gabinete para atender ao interesse do grande capital, corremos o risco de sermos 

responsabilizados por um fracasso do qual somos, igualmente, vítimas. As afirmações, 

contidas nas orientações internacionais, de que o investimento em capital humano, por 

meio da educação, é o caminho para a resolução do problema das desigualdades 

sociais dos países em desenvolvimento, sem considerar o caráter concentrador e 

explorador do capitalismo é, no mínimo, ingenuidade, pra não dizer que seja ato de má 

fé. Na extensão dos documentos analisados, não há um direcionamento sequer no 

sentido de demonstrar uma pequena possibilidade de abertura para discutir os 

problemas escolares e a sua vinculação com o processo de trabalho, como, por 

exemplo: se os postos de trabalho estão desaparecendo, a escola vai formar para quê? 

“[...], considerando que trabalho e educação são imbricados historicamente” 

(PEREIRA e PEIXOTO, 2009a, p. 222), vem a necessidade de desmistificar os 

elementos envolvidos nessa relação. A apropriação privada da ciência pelo capital tem 

gerado um processo permanente de produzir conhecimentos novos e revolucionar a 

produção. Esta dinâmica é que garante a acumulação do capital.  Com isso como a 

burguesia administra o controle da distribuição desses conhecimentos produzidos 

historicamente? “Disto parece não haver dúvida, a questão está no grau e na qualidade 

dos conhecimentos que devem ser disponibilizados [...]. (PEREIRA, PEIXOTO, 

2009a, p.223). É no contexto de acirramento dessa contradição que se constitui a 

Formação Continuada do Professor. Daí advém a importância para a sua explicitação.  
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2.2 - AS POLÍTICAS NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO E SUAS 

DERIVAÇÕES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE SEUS PROFESSORES 

 

 A sinuosidade do caminho construído pela história da Educação brasileira tem 

entrado em terreno escorregadio, expressando algumas dificuldades para sua 

explicitação. A pretensão deste trabalho vai no sentido de possibilitar o desvelamento 

das contradições presentes nas políticas atuais, visando à constituição de argumentos 

na sua contraposição, embasados nas ideias de intelectuais que lutaram e lutam pela 

Escola pública de qualidade. Neste enfoque, pontuaremos argumentos elaborados por 

Florestan Fernandes, referindo-se à caminhada histórica dessa luta, mais 

especificamente à Constituição de 1988: 

 

A nossa presente Constituição contém muitos avanços nas áreas das liberdades 
individuais e coletivas ou dos direitos sociais. No entanto, esses avanços são 
moderados. Não correspondem à necessidade de dar peso e voz aos 
assalariados na sociedade civil e no Estado e, quanto aos milhões de 
excluídos, miseráveis e oprimidos, eles são inócuos. [...].[...]. A cultura cívica 
da minoria dominante agarra-se com unhas e dentes a privilégios arcaicos, 
nocivos, anti-sociais e antinacionais. [...]. (FERNANDES, 1989, PP. 177-8). 

 
Esta crítica se relaciona às possibilidades de avanços que foram frustradas durante o 

período de efervescência dos embates teóricos, travados após ditadura militar, durante 

o processo da Constituinte. A década de oitenta do século XX anunciou um horizonte 

de avanços no tocante às políticas educacionais para o enfrentamento das exigências 

elementares de vida dos trabalhadores. No entanto, essas vitórias foram suprimidas 

pelo interesse de uma minoria, “a massa reacionária da burguesia” que exigiu dos 

integrantes da Constituinte “uma marcha-a-ré penosa” (FERNANDES, 1989, p. 178).     

 Frigotto também afirma que o processo de colonização cultural é recorrente 

em nosso país, porém não sem enfrentamento de projeto alternativo. Em suas palavras: 

 

[...], na década de 90 efetiva-se o desenlace da confrontação de projetos de 
desenvolvimento entre uma nação soberana ou um país de capitalismo 
dependente. O pêndulo, [...], se definiu e se afirmou por um capitalismo 
dependente de desenvolvimento desigual e combinado, onde a pouca 
escolaridade, trabalho informal e trabalho simples, ao contrário de serem 
empecilhos, são sua condição. Uma sociedade que na divisão internacional do 
trabalho dominam as atividades ligadas ao trabalho simples e poucos nichos 
de trabalho complexo. (FRIGOTTO, 2008, p. 01) 
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É neste contexto, após uma década de grande mobilização para a construção de uma 

escola pública de qualidade universalizada25, que se inserem as reformas educacionais, 

 para atender à demanda da reestruturação produtiva, em face do que cabe para o país 

na divisão internacional do trabalho, cujo conteúdo subsidiou a reforma do ensino 

médio. Segundo a citação de Frigotto, a nossa elite neoconservadora optou por um 

projeto de capitalismo dependente, demonstrando não ser prioridade o investimento 

em ciência e tecnologia e, tampouco, “a universalização da educação escolar básica 

(fundamental e média), pública, laica e unitária, mesmo nos limites dos interesses de 

um capitalismo avançado dentro de um projeto de autonomia nacional” (FRIGOTTO, 

2008, p.05). A Constituição de 1988 acabava de ser aprovada e já adotaram 

mecanismos à sua adaptação aos objetivos do “mundo globalizado ou à nova (des) 

ordem mundial. É neste contexto que a burguesia Brasileira, [...], monta um projeto de 

hegemonia”. (FRIGOTTO, 2008, p. 07). 

 Diante dessa questão o ensino médio continua com a sua dualidade histórica, 

mesmo considerando as tentativas de construir o ensino médio integrado que 

“objetivava” o enfrentamento do grande percentual de jovens que precisam sustentar-

se na idade em que deveriam estar cursando tal nível de ensino. Entretanto, a prática 

nos mostra que: 

 

É no ensino médio, definido na Constituição de 1988 e na nova Lei de 
Diretrizes e Bases de 1996, que podemos melhor perceber o quanto a sua 
universalização e democratização é desnecessária ao projeto da sociedade até 
o presente dominante. O Decreto 2.208/96 restabeleceu o dualismo entre 
educação geral e específica, humanista e técnica, destroçando, de forma 
autoritária o pouco ensino médio existente, mormente da rede CEFET. 
Inviabilizou-se, justamente  e não por acaso, os espaços [...], onde existiam as 
bases materiais de desenvolvimento da educação politécnica ou tecnológica. 
(FRIGOTTO, 2008, p.08). 
 

O Ensino Médio nunca foi prioridade nas políticas educacionais brasileiras, mesmo na 

sua condição dual, foi esvaziado e enfraquecido em seu currículo. A construção da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também se efetivou num processo de 

                                                 
25 A década de 1980 durante a Constituinte, o Fórum em defesa da escola pública manteve articuladas e reunidas 
em Brasília, mais de três dezenas de organizações científicas, sindicais e de movimentos sociais durante todo o 
processo constituinte.  Ver: FRIGOTTO, 2009. 
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embates entre os intelectuais e políticos representantes de interesses contrapostos, 

expressados por meio de dois projetos diferenciados num contexto de muitos embates.  

Entretanto a constituição da hegemonia burguesa26 se constrói e/ou forja um consenso 

em torno da cultura que lhe interessa. E para compreender o conteúdo proposto na lei e 

o que está sendo efetivado na realidade educacional, é mister  que compreendamos os 

matizes da legislação proposta nas reformas educacionais atuais, visto que se expressa 

em discurso inovador de conteúdo conservador. 

Pela complexidade da sociedade atual, diante da produção científica 

extremamente grandiosa e do acesso restrito a essa civilidade produzida, torna-se 

necessário estabelecer mecanismos de controle e de consenso para sua legitimação. A 

falta de políticas públicas para a organização do Ensino Médio tem-se expressado num 

baixo índice de ingresso dos jovens neste nível de ensino. “Apenas 50% 

aproximadamente dos jovens têm acesso ao ensino médio; mais da metade destes o 

fazem no turno noturno e, grande parte, na modalidade de supletivo” (FRIGOTTO, 

2008, p.09).  Esta é uma realidade extremamente grave, pois condenam os jovens 

brasileiros, da classe popular, a uma existência provisória sem perspectiva de um 

futuro melhor. Considerando o que foi efetivado em termos de Ensino Médio no 

Brasil, Frigotto explica: 

 

Mesmo sob estas condições de dualidade o ensino médio se constitui numa 
ausência socialmente construída, na sua quantidade e qualidade, e como o 
indicador mais claro da opção da formação para o trabalho simples e da não 
preocupação com as bases da ampliação da produção científica, técnica e 
tecnológica e o direito de cidadania em nosso país. (FRIGOTTO, 2008, p. 
09) 
 

  Este é um problema recorrente na história brasileira e está relacionado com a 

parceria que a elite brasileira estabeleceu com o grande capital internacional: um 

contrato de subserviência da maioria dos brasileiros em relação aos países 

hegemônicos do monopólio internacional. Assim, permanece a necessidade do 

                                                 
26  O conceito de hegemonia foi o mais significativo que Gramsci produziu em suas elaborações 
durante sua permanência no cárcere (onde viveu os últimos anos de vida), expressando-a como uma 
nova forma de luta de classes em que a cultura deve ser levada em consideração. A estrutura do Estado 
Moderno possibilita a formação de hegemonias, que se consolidam como dominação política e direção 
cultural, isto é, como processo pelo qual o grupo dominante submete os outros grupos ou pela coerção 
ou pela divulgação de seus valores. Ler: SCHLESENER, 2009. 
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rebaixamento da cultura para as massas, que está no centro da luta travada nas 

elaborações da legislação atual.  Por isso também a proposição da formação do 

professor sofreu grandes transformações, visto que já havia um conteúdo construído 

pelos educadores e que não foi considerado, diante da avalanche de mudanças trazidas 

por meio das “novidades” na contraposição ao já existente.  

 As proposições das reformas educacionais dos anos de 1990, direcionadas 

pelos neoliberais durante o governo Collor e fortalecidas nos dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso, “permanecem inalteradas, no substancial, até hoje, as 

conclusões [...] de a educação ser um assunto menor e secundário” (FRIGOTTO, 

2008, p.07). Mesmo com as especificidades determinadas no governo Lula27, eleito 

com a legitimidade e esperança da massa popular, há continuidade dessas políticas28. 

Só para efeito de exemplificação: “O fim do decreto 2.208/96 e a promulgação do 

Decreto 5.154/04, em relação à educação profissional técnica e tecnológica de nível 

médio, [...] apenas alterou a possibilidade de retomar o ensino médio técnico.” 

(FRIGOTTO, 2008, p. 10). Tanto é, que o parecer sobre este Decreto foi apresentado 

pelo mesmo conselheiro, do Conselho Nacional de Educação, do decreto 2.208/96.  

 Essa longa história de ausência de investimentos e de valorização do ensino 

médio, tanto em termos quantitativos como qualitativos29, trouxe consequências graves 

para a continuidade da história deste nível de ensino, no Brasil. Com a efetivação e 

aprofundamento desta desvalorização, os jovens não têm optado pelas licenciaturas 

nas áreas de química, física, matemática e biologia. Este fato tem gerado um déficit de 

professores para o Ensino Médio, o que resultou na elaboração de um relatório que 

apresenta tal diagnóstico e com proposições de medidas emergenciais: “Escassez de 

professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais. Relatório 

produzido pela Comissão Especial instituída para estudar medidas que visem a superar 

o déficit docente no Ensino Médio (CNE/CEB)”. (BRASIL, CNE/CEB, 2007). Este 

                                                 
27 O governo Lula assumiu o compromisso de manter a política dos organismos internacionais em curso. Pela 
legitimidade de seu governo, podemos considerar que esta foi uma opção desviante do projeto esperado pelas 
massas populares. Em relação à educação, esta opção além de propiciar a continuidade das políticas 
internacionais, foi e é um profundo entrave para a constituição e fortalecimento da luta contra-hegemônica que 
visa a um projeto da sociedade e da escola unitária e politécnica, estabelecida sob novas bases, não dualista, e 
que articule conhecimento, tecnologia, cultura e trabalho. Ver: FRIGOTTO, 2008. 
28 Ver texto: Brasil e a política econômica e social: entre o medo e a  esperança (FRIGOTTO, 2005) 
29 Quantidade e qualidade são dois elementos de uma unidade. As ideias que contrapõem quantidade e qualidade 
servem para legitimar uma sociedade classista.  
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relatório foi elaborado em função de outro documento, que já diagnosticava a 

emergência deste problema, expressos no “Plano Emergencial para Enfrentar a 

Carência de Professores no Ensino Médio: Chamada Nacional”. (BRASIL, SEB/MEC, 

2005).  

 O relatório de 2007 abrange diagnósticos importantes para a compreensão da 

história do Ensino Médio, com gráficos estatísticos do INEP, demonstrando o tamanho 

dessa problemática. Isso requer uma discussão nacional; caso contrário, corre-se o 

risco da não universalização deste nível de ensino. O relato é extenso, porém o que nos 

interessa pontuar é a questão da formação dos professores: “A evasão nos cursos de 

Licenciaturas nas universidades de todo o país é, [...] alta, e por vários fatores, [...] 

repetências sucessivas [...], falta de recursos para os alunos se manterem, mesmo nas 

universidades públicas”. (BRASIL, CNE/CEB, 2007, p. 11).  Segundo o relatório 

“chega-se à conclusão de que o quadro atual do Ensino Médio já é bastante grave e 

deve agravar-se ainda mais no futuro, chegando-se a temer a ameaça de um Apagão do 

Ensino Médio” (BRASIL, CNE/CEB, 2007, p. 17), caso não sejam tomadas medidas 

urgentes para resolução destes problemas.   

A conclusão desse relatório contém a elaboração de várias medidas. Pelos 

limites deste trabalho, nos restringiremos a sinalizar os aspectos relacionados à 

explicitação do objeto desta pesquisa. “Instituição da Política Nacional de Formação 

de Professores. [...]. [...], devem contemplar a criação de centros de formação inicial e 

continuada em todos os estados30, [...], com estabelecimentos de metas a serem 

cumpridas [...]” (BRASIL, CNE/CEB, 2007, p. 18). Conhecemos bem de qual 

ontologia provém o estabelecimento de metas, da ontologia de confirmação do statu 

quo, cujos objetivos não têm a pretensão de transformar a realidade, mas de adaptá-la 

aos interesses hegemônicos. Outras proposições urgentes, que nos interessa pontuar, 

estão relacionadas à ênfase na distribuição do livro didático público, à contratação de 

profissionais liberais, como engenheiros, biólogos e agrônomos, para atuarem como 

docentes nas áreas deficitárias, e à instituição do piso salarial aos professores do 

Ensino Médio. Porém a instituição do piso salarial está “associada à avaliação de 

                                                 
30 Grifo nosso. 
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desempenho e que possa vincular-se a uma estratégia de formação continuada e de 

dedicação de tempo integral” (BRASIL, CNE/CEB, 2007, p. 20). 

 Posto este recorte, voltamos à análise da legislação. O conceito de educação 

básica é um aspecto considerado como avanço na LDB 9394/96, elaborado por Darcy 

Ribeiro, nas afirmações de Saviani: 

 

O conceito de educação básica com a abrangência que lhe consigna a LDB 
integrou já a proposta preliminar por mim formulada e resistiu a todas as 
vicissitudes que atingiram os diversos projetos com suas diferentes versões, 
figurando no texto final convertido em lei. (SAVIANI, 2004, p.210). 

 
No Título V Capítulo I estão registrados os níveis que compõem a educação básica, 

que é a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Porém, o autor 

chama a atenção, que não basta esta organização, pois é preciso garantir a 

universalização do ensino médio, com uma proposta “capaz de articular a diversidade 

de experiências e situações em torno dos objetivos de formar seres humanos 

plenamente desenvolvidos” (SAVIANI, 2004, p. 210). A proposta do projeto inicial 

que previa maior articulação entre teoria e prática, na busca de garantir o ensino da 

técnica e dos princípios científicos que a fundamentam, é contraposta pelo conteúdo 

expresso no projeto aprovado que se assenta em princípios gerais de compreensão dos 

conteúdos científicos e tecnológicos, afastando-se da concepção politécnica do projeto 

proposto pelos educadores, no projeto inicial. Esse nível de ensino foi objeto sempre 

disputado pela burguesia, permanecendo à deriva nas políticas nacionais, aspectos que 

explicitaremos mais adiante, na análise das referidas Diretrizes Curriculares, ainda 

neste capítulo. 

 A construção da Lei de diretrizes e Bases da Educação brasileira foi um 

momento histórico especial, por se tratar de um documento há muito esperado como 

possibilidades de transformações em relação à educação pública. Porém, as omissões 

prevaleceram, beneficiando o conservadorismo recorrente da elite capitalista. Nas 

afirmações do autor: 

 

[...] em flagrante contradição com o discurso dominante que afirma considerar 
a educação como a área prioritária [...], tanto os políticos como os empresários 
resistem a investir em educação [...], buscando sempre reduzir os custos 
educacionais. Assim, embora na discussão da LDB o governo tenha recusado 
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a proposta da instituição de um sistema nacional de educação, o mesmo 
governo patrocinou e criou, por meio da referida LDB, um sistema nacional de 
avaliação que colocou sob a responsabilidade da União a avaliação de toda 
educação no país. [...] a União enfeixou em suas mãos o controle de toda 
educação, desde as creches até a pós-graduação [...] (SAVIANI, 2009a 
pp..110-116) 

 
 
Diante disso, esclarece-se a ênfase dada ao processo de controle da educação por meio 

da avaliação. Entretanto, traz em seu bojo um discurso inovador, com relação à 

descentralização de sua efetivação para os estados, municípios e as instâncias da 

sociedade civil. Com o processo avaliativo em mãos, a União descentraliza os custos e 

se assegura da elaboração do projeto educacional. A abertura de perspectivas 

propiciadas na elaboração dessa lei foi frustrada, mais uma vez, para a massa popular 

que aguarda a oportunidade de acesso a uma educação pública de qualidade, isto é, que 

possibilite o acesso, a aprendizagem e a conclusão do nível básico, conforme prediz a 

lei. 

Também foi frustrante em relação à formação do professor, conteúdo 

enfatizado no desenvolvimento das políticas educacionais; mas, segundo palavras do 

autor: A inovação, nesse aspecto da formação dos profissionais da educação, reside na 

criação dos “institutos superiores de educação”, prevista no artigo 62 como uma 

alternativa às universidades, e regulada no artigo 63 [...]. (SAVIANI, 2004, p. 218).  

Esta alternativa veio na contramão de uma luta histórica já constituída nas 

universidades e, portanto, sem ter sido levado em conta. A criação desses Institutos 

enfraquece o conceito da universidade e extingue a questão da pesquisa, conteúdo 

central defendido na luta dos educadores para a formação dos professores. Neste caso, 

há extenso conteúdo critico construído pela experiência, debatida historicamente, e que 

precisa ser considerada e equacionada nas políticas de formação dos professores, 

reivindicando uma formação superior de qualidade. Porém a proposição legal da LDB 

9394/96 admite como formação mínima o nível médio, constante no artigo 62, para 

professores que atuarão na educação infantil e séries iniciais do fundamental; a 

necessidade de formação do professor em nível superior já foi sinalizada no 

documento do Manifesto dos Pioneiros. 

A esse respeito vem confirmar a formação do professor como política 

descontínua e fragmentada, o argumento do inciso II do artigo 62; “formação 
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pedagógica para diplomados no ensino superior que queiram se dedicar à educação 

básica” (SAVIANI, 2004, p. 218). Ora, diante disso pode-se concluir que as políticas 

de formação do professor não estão focadas nas reivindicações dos educadores, pelo 

contrário, continua a falsa ideia de que o desempenho do magistério não requer uma 

formação teórica sólida.   

 Em relação às políticas atuais, temos a crítica de Helena Freitas: 

 

[...], o Decreto 2.032 de agosto de 1997 [...] estabelece que as Instituições do 
Ensino Superior podem  assumir diferentes formatos: universidades, centros 
universitários, faculdades integradas, faculdades e  institutos superiores ou 
escolas superiores. [...] mantendo-se a exigência de pesquisa apenas nas 
universidades. [...]. (FREITAS, 1999, p. 20).  

 
A autora aponta a retirada da formação do professor da universidade, com isso houve o 

afastamento do campo da pesquisa, esvaziando-a do conteúdo político e da 

possibilidade de se constituir numa formação superior com qualidade. Assim, o seu 

formato, regulamentado pelo Parecer 115/99 da Câmara de Ensino Superior do CNE, 

traz uma concepção de ensino na perspectiva técnico-profissional. Nessa retirada, há 

uma possível identificação de uma situação discriminatória em relação aos demais 

cursos de graduação, englobando outros aspectos em relação à formação do professor, 

que podem ser compreendidos como rebaixamento, no que diz respeito às exigências 

curriculares, carga-horária e na qualificação exigida dos seus docentes. (FREITAS, 

1999, pp. 20-1). 

 Em face do aprofundamento das desigualdades sociais na sociedade brasileira 

e da luta para a construção de uma escola pública de qualidade, nos defrontamos 

diante de um contexto de muita complexidade que, segundo a autora: 

 

Há hoje uma consciência generalizada de que a formação dos professores é 
um desafio relacionado com o futuro da educação básica; esta, por sua vez, 
intimamente vinculada com o futuro de nosso povo e a formação de nossas 
crianças, jovens e adultos. No entanto, as perspectivas de que essa formação 
ocorra em bases teoricamente sólidas e fundada nos princípios de uma 
formação de qualidade e relevância social são cada vez mais remotas, no 
quadro das políticas educacionais implementadas. (FREITAS, 1999, p. 29). 

 
Vivenciamos um período histórico que nos traz muita inquietação, diante do 

sucateamento da escola pública e em relação às políticas educacionais: a retirada da 
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responsabilidade do Estado, com o enxugamento dos recursos para a educação pública 

se expressa em sintonia com o discurso da descentralização e da autonomia da Escola, 

com a mensagem de que a construção da escola de qualidade depende da vontade dos 

sujeitos envolvidos no processo, e não da elaboração de políticas contínuas e 

ampliação de recursos, fatores indispensáveis para a efetivação do processo educativo. 

Entretanto, a crise da educação é um dos aspectos da crise capitalista mundial, 

e requer por parte dos educadores a compreensão das contradições presentes nas 

proposições legais. Nas afirmativas da autora:  

  

A criação, na LDB, de novas instâncias e cursos de formação, como os 
Institutos Superiores de Educação (ISES)[...], atendeu aos objetivos de 
diversificação das instituições de Ensino Superior (IES) imposto pelos 
organismos financiadores internacionais aos diferentes países, visando a 
reduzir os altos custos [...],  a partilhar a ampliação da oferta de ensino 
superior com instituições privadas [...]. (FREITAS, 2003, p. 1101). 

 
A necessidade da redução de gastos e a urgência de obter respostas para a demanda do 

mercado exigem o redirecionamento das políticas educacionais por uma via rápida, 

que venha garantir a efetivação dessas reformas, em sala de aula. Por isso a questão do 

controle por meio do processo avaliativo centralizado.  Outro aspecto a ser 

considerado é que, com a crise de acumulação do capital em nível mundial e a 

diminuição dos postos de trabalho, o professor também como trabalhador sofre o 

processo de exploração ampliada. Há uma deteriorização e intensificação do seu 

processo de trabalho e, somado às exigências de um produtivismo sem precedentes, 

demarcado pelo processo de avaliação centralizado, tem ainda sua condição de vida 

pauperizada. Assim, apontamos o aumento de controle no trabalho do professor, via 

seu processo formativo e nas determinações administrativas, pedagógicas e políticas 

que entram na escola.  

 Desse modo, para garantir essa formatação pedagógica, são formuladas 

políticas fragmentadas num movimento contínuo de proposições.  E os professores, 

diante da responsabilidade de dar conta dessas proposições em sala de aula, buscam 

responder ao processo, gestado e avaliado pelo Estado, como cumpridores de tarefas. 

Essas exigências explicam-se pela lógica maior, e a educação se deve adaptar, 

conforme explicação de Freitas: 
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Os professores não são necessários para qualquer projeto pedagógico, mas 
para aqueles que vão trabalhar de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei, 
promovendo a constituição de competências definidas nas diferentes 
instâncias de normatização e recomendação legal e pedagógica, para ensinar e 
fazer aprender os conteúdos que melhor podem ancorar a constituição dessas 
competências. (FREITAS, 2002, p.154). 
 

Nessa perspectiva, os professores são responsáveis pela sua formação, pois o Estado se 

retira da efetivação dessas políticas, porém permanece na elaboração e avaliação delas, 

direcionando o próprio conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. Nessa dinâmica, o 

professor busca seu aperfeiçoamento profissional de forma individualizada, isolando-

se de seu grupo e gerando, como consequência, um processo de enfraquecimento da 

categoria. Neste contexto, o conceito de competência “é incorporado na definição do 

perfil do novo profissional, com o objetivo central de adequar a formação de 

professores às exigências legais postas pela educação básica [...](Freitas, 2003, p. 

1108). Com isso, ela atende às exigências de regulação, abrangendo tanto a dimensão 

do trabalho como a do aperfeiçoamento profissional do professor. Assim, as reformas 

educacionais atuais se embasam no discurso da constituição de uma melhoria da 

qualidade do ensino público, porém nas palavras da autora:  

  

A lógica das competências individuais passa a conformar as subjetividades, 
via formação dos professores, e a educação das novas gerações, a fim de 
inseri-las desde a mais tenra idade na lógica da competitividade, da adaptação 
individual aos processos sociais e ao desenvolvimento de suas competências 
para a empregabilidade ou laboralidade. (FREITAS, 2003, p. 1109). 

 
O princípio de organização do trabalho embasado em profissão qualificada e 

certificada no momento de sua conclusão, transmuta-se por um conteúdo instável que 

pode ser buscado individualmente, conforme a demanda do mercado de trabalho.  Essa 

contraposição das competências à qualificação profissional submete os 

trabalhadores/professores a uma pressão permanente na busca de aperfeiçoamento. No 

contexto atual, a maior parte da oferta vem da iniciativa privada. Portanto, são 

políticas dentro de um modelo que abrange, via formação do professor, um projeto 

maior que visa ao enxugamento de recursos, retirando o Estado e transferindo à 

iniciativa privada o compromisso da oferta educacional, e, ao mesmo tempo, com a 

centralização das proposições/avaliações do processo educacional, orienta a 

formatação do pensamento humano. Pelos limites deste trabalho, enfocaremos as 
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diretrizes para o Ensino Médio como subsídio esclarecedor das proposições para a 

formação do professor. 

 Nessa análise do Parecer CNE Nº 15/98 - CEB, de que tratam das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, buscaremos argumentos centrais que 

explicam a organização desse nível de ensino, cujo conteúdo propicia a compreensão 

da formação de seus professores. Na citação do documento, temos: 

 

Já se disse que, salvo exceções das grandes escolas da elite, acadêmicas ou 
técnicas, o ensino público médio no Brasil não tem identidade institucional 
própria. Expandiu-se às custas dos espaços físicos e recursos financeiros e 
pedagógicos do ensino fundamental, qual passageiro clandestino de um navio 
de carências. Contraditoriamente essa distorção pode agora ser uma vantagem. 
(BRASIL, CNE/CEB, Parecer nº 15/98, p. 38). 

 
A relatora Guiomar N. de Mello afirma que, diante da flexibilidade e da autonomia 

consagrados na LDB 9394, se abrem as possibilidades de organização do ensino médio 

em variadas formas pedagógicas e que isso deve ser incentivado, porém com o devido 

cuidado de que essa autonomia não venha a reforçar o processo de exclusão, sempre 

presente neste nível de ensino.  E na sequência ela nos lembra que a autonomia das 

escolas previstas na LDB é mais do que diretriz, é mandamento, isto é, deve ser 

cumprido sem questionamentos. Já em relação à proposta pedagógica, a relatora diz 

que não deve seguir uma norma, mas “sua eficácia depende de conseguir pôr em 

prática um processo permanente de mobilização de “corações e mentes” para alcançar 

objetivos compartilhados” (BRASIL, CNE/CEB, Parecer Nº15/98, p. 31). 

 Essa preocupação está relacionada com a baixa taxa líquida de escolaridade 

dos jovens brasileiros entre 15 a 17/18 anos, que é de 25% dessa faixa etária31, com a 

justificativa, segundo a autora: 

 

 A falta de vagas no ensino médio público; a segmentação por qualidade, 
aguda no setor privado, mas presente também no público; o aumento da 
repetência e da evasão que estão acompanhando o crescimento da matrícula 
gratuita do ensino médio32 alertam para o fato de que a extensão desse ensino 
a um número maior e mais diversificado de alunos será uma tarefa 
tecnicamente complexa e politicamente conflitiva. (BRASIL,CNE/CEB, 
Parecer Nº15/98, p.10). 

                                                 
31 Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais (INEP), Plano Nacional de Educação – Proposta do 
Executivo ao Congresso Nacional, Brasília, MEC/INEP, 1998. 
32 INEP, Evolução da Educação Básica no Brasil, Brasília, MEC/INEP, 1997. 
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A gravidade da situação do ensino médio, expressados no documento em análise, pode 

ser identificado no reconhecimento de parte da origem de tal problemática, segundo 

registros da relatora: “Pelo caráter que assumiu na história educacional de quase todos 

os países, a educação média é particularmente vulnerável à desigualdade social.” ( 

BRASIL, CNE/CBE, Parecer nº15/98, p. 10). Porém, admitida a existência desta 

tensão, em nenhum momento esclarecem as demais contradições, tanto em relação ao 

papel do Estado na omissão dessa oferta, quanto na contradição presente no núcleo do 

sistema capitalista, que pela acumulação do trabalho morto, vem na exploração do 

trabalho vivo, argumento já explicitado no capítulo anterior deste trabalho. A ênfase da 

explicação desse Parecer permanece na tensão entre o currículo dual, que direcionou a 

história do ensino médio brasileiro entre o modelo propedêutico e profissionalizante.  

 Feitas essas observações, sinalizamos que a relatora enfatiza as políticas para o 

Ensino Médio para um conteúdo superador dessa dualidade, apontando o conteúdo dos 

artigos 35 e 36 da LDB 999394/96, afirmando: “O marco desse momento histórico 

está dado pela LDB, que mostra o caminho político para o novo ensino médio 

brasileiro. [...], destaca-se a afirmação do seu caráter de formação geral, [...].(BRASIL, 

CNE/CBE, Parecer nº15/98, p.p.12-3). Em suas palavras, é necessário que: 

 

Diante da violência, do desemprego e da vertiginosa substituição tecnológica, 
revigoram-se as aspirações de que a escola, especialmente a média contribua 
para a aprendizagem de competências de caráter geral, visando a constituição 
de pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas 
escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as diferenças, pratiquem a 
solidariedade e superem a fragmentação social. (BRASIL, CNE/CEB, Parecer 
nº15/98, p. 18). 

 
A relatora expõe sobre a gravidade da situação desse nível de ensino no Brasil, 

deixando acumular um déficit que o mantém muito aquém de outros países. 

Entretanto, nessa analogia, a explicação permanece na superficialidade, não entrando 

em detalhes da realidade desses outros países, que o Brasil tenta imitar com as 

políticas atuais, segundo suas palavras: “O projeto de ensino médio do país está 

definido, nas suas diretrizes e bases, em admirável sintonia com a última geração de 

reformas do ensino médio no mundo” (BRASIL,CNE/CEB, Parecer  nº15/98, p.18). A 

sequência dessa explicação envolve afirmações otimistas sobre a possibilidade das 



 108 
 

aproximações dos séculos que poderá se efetivar por meio de estratégias inteligentes, 

utilizando-se da experiência dos outros países, até mesmo aprendendo com os erros 

cometidos por eles.  

 E para esclarecer a organização desse nível de ensino, no conjunto das 

políticas atuais, extraímos do documento essa importante argumentação:  

 

Mais do que um conjunto de regras a ser obedecida, ou burlada, a LDB é uma 
convocação que oferece à criatividade e ao empenho dos sistemas e suas 
escolas a possibilidade de múltiplos arranjos institucionais e curriculares 
inovadores. É da exploração dessa possibilidade, muito mais que do 
cumprimento burocrático dos mandamentos legais, que deverão nascer as 
diferentes formas de organização do ensino médio, integradas internamente, 
diversificadas nas suas formas de inserção no meio sociocultural, para atender 
um segmento jovem e jovem adulto cujos itinerários de vida serão cada vez 
mais imprevisíveis, mas que temos por responsabilidade balizar em marcos de 
maior justiça, igualdade, fraternidade e felicidade. (BRASIL,CNE/CEB, 
Parecer nº15/98, p.19). 

 
Nessa convocação, a relatora Guiomar N. de Mello faz verdadeiro chamamento 

missionário, na tentativa de envolver todos os segmentos da comunidade nessa tarefa 

que admite ser de muita complexidade, porém acredita nas possibilidades inteligentes. 

Afirma que é necessário o estabelecimento de diálogo, conjugação de esforços no 

sentido de reunir todos os cidadãos de boa vontade, para a superação das carências 

surgidas ao longo do caminho histórico da educação brasileira, que deixou à deriva 

este nível de ensino, cujo conteúdo e manipulação estiveram e ainda estão nas mãos da 

burguesia.  

 Diante do exposto, o que cabe ao Ensino Médio e à Formação dos seus 

Professores? O documento continua explicando extensamente as características desse 

nível de ensino. A importância do ensino dos valores éticos, estéticos, do 

desenvolvimento da sensibilidade, das competências para aprender a transitar num 

mundo de incertezas, aprendendo sempre coisas novas e formas de convivências.  Em 

relação ao professor, o documento cita que: 

 

 Na sala de aula a autonomia tem como pressuposto, além da capacidade 
didática do professor, seu compromisso e, por que não dizer, cumplicidade 
com os alunos, que fazem do trabalho cotidiano de ensinar um permanente 
voto de confiança na capacidade de todos para aprender. [...]. [...], a autonomia 
depende da qualificação permanente dos que trabalham na escola, em especial 
dos professores. Sem a garantia de condições para que os professores 
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aprendam e continuem aprendendo, a proposta pedagógica corre o risco de 
tornar-se mais um ritual. [...]. (BRASIL, CNE/CEB, Parecer Nº15/98 p. 33). 

 
A Formação Continuada é uma exigência das proposições das políticas atuais; ela 

busca a formatação específica do processo pedagógico do professor, isto é, a reforma 

efetivada em sala de aula.  Com isso se percebe o fetiche da autonomia preconizada  

nessas políticas, pois além de detalhar exaustivamente a organização curricular, o 

modelo de comportamento, a individualização do aperfeiçoamento profissional, busca 

garantir a efetivação disso tudo, por meio de um processo avaliativo centralizador. “A 

melhor forma de verificar esses compromissos é instituir mecanismos de prestação de 

contas que facilitem a responsabilização dos envolvidos”. (BRASIL,CNE/CEB, Parecer 

nº15/98, p. 33). É nesse contexto que se constitui a Formação Continuada, numa 

perspectiva de formatar e controlar o trabalho do Professor, pois todo o processo é 

pensado fora da escola, restando ao professor cumprir a tarefa imposta, por meio do 

discurso que o conhecimento validado deve ser segundo o Parecer: “O contexto que é 

mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar significado aos 

conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, cotidiano e convivência”. (BRASIL, 

Parecer CNE/CEB nº15/98, p. 45). Com isso relembramos argumento de Hayek, um dos 

teóricos formuladores dos princípios neoliberais, diz que o indivíduo só tem condições 

de apreender o que está mais próximo dele.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM foram 

estabelecidas pela Resolução nº 3, CNE/CEB , de 26 de Junho de 1998, e trazem uma 

nova proposição, mais flexível, diversificada, contextualizada e fundamentada pela 

pedagogia das competências, como forma de preparar o jovem para o enfrentamento 

de uma realidade social incerta. O documento compõe-se de 15 artigos, porém pelo 

objetivo desse trabalho, registraremos dois artigos referentes à grade curricular: 

 

Artigo 2º - a organização curricular de cada escola será orientada pelos 
valores apresentados na Lei 9.394/96, a saber:  
I – os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II – Os que fortaleçam os vínculos da família, os laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca. (BRASIL, Resolução CNE/CEB Nº 
3, de 26 de Junho de 1998, p. 69).  
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De uma forma muito clara, o documento direciona a organização da grade curricular 

ao ensino das aprendizagens comportamentais, enfocando os valores presentes da 

sociedade democrática, num discurso que defende uma formação geral.  Esse princípio 

descritivo, presente lá no método Lição das Coisas33, nos ajuda a compreender o 

embasamento das reformas das políticas educacionais que estão postas na atualidade, 

isto é, o cotidiano escolar, a prática pela prática, a formação do professor prático etc. 

 O outro artigo registrado na seqüência, expressa bem a ênfase da necessidade 

de confirmar o statu quo, conforme a ideia contida no documento: 

 

Artigo 4º - As propostas pedagógicas das escolas e os currículos constantes 
dessas propostas incluirão competências básicas, conteúdos e formas de 
tratamento dos conteúdos, previstas pelas finalidades do ensino médio 
estabelecidas pela lei: 
I – desenvolvimento da capacidade de aprender e continuar aprendendo, da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico, de modo a ser capaz de 
prosseguir os estudos e de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento; [...]. (BRASIL, CNE/CEB, Resolução Nº 03, 
de 26 de Junho de 1998, p. 70). 

 
A defesa desse aspecto da lei, segundo a Resolução, diz que o objetivo é não dissociar 

a preparação para o trabalho e a formação geral do educando. A pretensão, segundo 

eles, é investir no indivíduo para encontrar uma preparação mais específica na 

conclusão do Ensino Médio. Neste caso, os cursos profissionalizantes em nível pós-

médio estão se multiplicando, na atualidade, para o atendimento da demanda do 

mercado, cursos ofertados por meio da iniciativa privada.  Essas políticas da educação 

foram construídas, também no Estado do Paraná, até mesmo com a organização do 

pós-médio para a formação de professores, objetivando atuação na educação infantil e 

1ªs séries do ensino fundamental. Porém esta formação tem sido objeto de muitas 

críticas, tanto em nível de Estado como em nível federal. 
                                                 
33 Método criado em meados do século XIX, compreendido pelos seus propositores europeus e 
americanos como um instrumento pedagógico para a melhoria da qualidade educacional que se 
encontrava com muitas deficiências de leituras e cálculos. A renovação deste método consiste em 
embasar-se no concreto de forma racional e ativa, utilizando-se de materiais didáticos que abrangem 
as coisas que compõem a sala de aula, e outros objetos variados que podem ser observados pelos 
alunos. Um objeto muito utilizado era a bola e, também, a prática do desenho. (VALDEMARIN, Vera 
Teresa, 2004, p. 104). O Método Lições das Coisas nasce na Europa conjuntamente ao interesse da 
burguesia, e foi introduzido na educação brasileira, através da Reforma de Ensino Leôncio de 
Carvalho, a última do período Imperial, aparecendo como um método revolucionário por ter a 
dimensão de atividade, na contraposição da contemplação (difundida pelos jesuítas). 
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 Posto esse redirecionamento nacional das políticas para o Ensino Médio, 

tratados mais especificamente nas proposições das diretrizes, e o discurso sobre a 

importância da educação para a resolução dos problemas sociais, traremos algumas 

críticas pontuais importantes, para a análise e discussão do papel histórico desse nível 

de ensino na educação brasileira. Nas palavras de Maria S. Simões Bueno:  

  

 O discurso governamental brasileiro [...] propala a instalação de um 
processo transformador fundado e construído no seio de um consenso 
nacional quanto à importância e aos rumos da educação. [...]. O ensino 
médio e a educação profissional são atingidos de modo peculiar e 
contraditório por essa espécie de pentecostes conceitual. Os passos da 
reforma [...] declaram inspirar-se em tendências orientadoras de 
transformações educativas efetivadas ou em andamento no Norte 
Econômico, com vistas à inserção mais satisfatória do País na sociedade 
global da tecnologia e do conhecimento. (BUENO, 2000, p.8) 

  
Os questionamentos da autora denunciam a retórica desse discurso, no sentido de 

demonstrar uma trama de indefinições, requerendo investimentos de recursos, porém 

sem a devida previsão; pelo contrário, a previsão está direcionada à iniciativa privada. 

Com isso, a busca de formação em nível médio e profissional fica ao encargo do 

próprio aspirante à estudante. Esse eixo economicista subsidiado por “escolhas de 

Sofia”, citado pela autora, ocultam a máscara ideológica direcionadora histórica deste 

nível de ensino, porém com um agravante: a legitimação da retirada do Estado como 

provedor de tais políticas e a sua permanência como “Estado gerador, incentivador e 

avaliador do sistema educativo” (BUENO, 2000, p. 9).  

As questões postas no Parecer 15/98 sobre as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Médio são impenetráveis, pois defendem um conteúdo fetichizado e que 

precisa de explicitação. Como defender uma convocação que colocam o interesse 

economicista/empresarial no centro, em detrimento do humano? Esse caráter 

dogmático fundamentador dessas políticas traz na retórica a convocação de um pacto. 

Que pacto? “Se a LDB é responsável pelos estabelecimentos de linhas reguladoras 

mais perenes [...], no caso do ensino médio e profissional, essas direções já estavam 

esboçadas [...], no governo (Cardoso, 1994) (BUENO, 2000, p.11). Isso demonstra o 

caráter da confirmação do que está posto, permeando tais políticas.  
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Exemplificaremos com artigo da Resolução que institui as Diretrizes 

Curriculares para a Formação do Professor no sentido de esclarecer o conteúdo em 

tela. No documento temos: 

 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 
modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse 
preparo para o exercício profissional específico, que considerem: 
I – a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 
[...]; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; 
(BRASIL. CNE/CP, Resolução Nº 1, 2002, p. 02). 
 

O conteúdo desse documento completa a reforma conservadora para a formação dos 

Professores para o atendimento dos interesses neoliberais, confirmadas em todo o 

documento, e reafirmadas na crítica elaborada por Maués: 

 

O caráter desse documento oficial, que fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena é eminentemente 
técnico-profissionalizante, tendo como eixo nucleador a concepção de 
competência que passa a ser a categoria definidora tanto da proposta 
pedagógica quanto da organização institucional, reforçando uma formação 
tecnicista. (MAUÉS, 2001, p. 05)  
 

A crítica da autora demonstra que a ênfase dessa formação está na pedagogia das 

competências, objetivando uma formação utilitarista e pragmática para o atendimento 

do mercado e à questão social. Igualmente, sobre esse conceito ela explica a sua 

origem que vem do modelo empresarial na exigência requerida para o chão da fábrica 

em que se exigia do trabalhador um saber fazer, embasado em experiências e 

objetivando melhorar a produtividade. “Fazendo a ligação entre o “chão da empresa” e 

o “chão da escola” [...] tem-se aí a transposição da lógica do mercado para formação 

do professor.” (MAUÉS, 2001, p. 7).  Com isso se confirma a necessidade da 

formação do professor que “deve constituir-se a partir das necessidades imediatas [...] 

que permitam a formação de um cidadão capaz de ser sujeito de sua história e 

construtor de seu destino, [...]”.(MAUÉS, 2001, p.7 ), com o objetivo de garantir a 

“formação do trabalhador que possa de uma maneira dócil e não contestadora, aceitar e 

contribuir para a nova ordem econômica e política. [...].(MAUÉS, 2001, p. 8).  
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 Por fim, focalizaremos alguns aspectos do Plano Nacional de Educação – 

PNE34, na visão crítica de Ivan Valente; e do Plano de Desenvolvimento da Educação - 

PNE35, nas argumentações críticas de Saviani. Durante o período de discussão e 

elaboração do tão esperado Plano Nacional de Educação, na verdade, transitavam nos 

bastidores políticos, dois Planos – o PNE da sociedade civil, que segundo Valente: 

 

[...] é uma das mais importantes produções político-educacionais de nossa 
história. Ao ser apresentado à Câmara dos Deputados, no dia 10 de fevereiro 
de 1998, ele compeliu o governo Fernando Henrique Cardoso – que, como os 
fatos comprovam, não tinha interesse num plano efetivo – a desengavetar o 
seu projeto, apresentando-o ao Parlamento (Projeto de Lei 4.173/98) no dia 
seguinte. (VALENTE, 2001, p.11) 
 

Este fato gerou uma situação inusitada: o projeto desengavetado por FHC foi anexado 

ao projeto defendido pela sociedade, compondo o conteúdo para discussão e 

deliberação do Congresso. A apresentação dessas duas propostas significava muito 

mais do que duas proposições diferenciadas de políticas educacionais. Representavam 

dois projetos antagônicos de país. O da sociedade civil com reivindicações para o 

atendimento popular, que expressa, em linhas gerais, o fortalecimento da escola 

pública de qualidade, numa democratização da gestão, com a garantia de acesso e 

permanência de toda a população infantil e de jovens na educação básicas, e a 

ampliação do acesso ao ensino superior; e o PNE do governo na perspectiva 

neoliberal, isto é, na “tradução da política do capital financeiro internacional e da 

ideologia disseminada pelas classes dominantes [...]”(VALENTE, 2001, p.11).   

 Não cabe aqui o detalhamento dos referidos projetos. Entretanto, a opção por 

introduzi-los diz respeito ao esclarecimento de que há importantes embates teóricos e 

políticos, permeando a elaboração dessas políticas. Isso nos deve trazer incentivo para 

construir novos espaços de debates. Para efeito deste trabalho, registraremos conteúdo 

referente ao Ensino Médio e à formação de seus professores. Nas afirmações do autor: 

 

                                                 
34 Depois de algumas décadas de espera, o Plano Nacional da Educação – PNE - Lei 10.172/ 2001, aprovado em 
9 de Janeiro de 2001 (com validade p/ 10 anos), no governo de Fernando Henrique Cardoso, norma legislativa 
preconizada no artigo 214 da Constituição Federal, reafirmada no artigo 87 da LDB 9394/96. 
35 O Plano de Desenvolvimento da Educação foi aprovado durante o governo Lula, em 24 de abril de 2007, e diz 
objetivar a melhoria na qualidade da educação. Atém-se a metas e ignora solenemente o Plano Nacional de 
Educação – PNE.  
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[...]” implantar e consolidar, no prazo de cinco anos, a nova concepção 
curricular elaborada pelo Conselho Nacional de Educação”; seguida de “ 
melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a atingir 
níveis satisfatório de desempenhos definidos e avaliados pelo Sistema 
Nacional de avaliação da  Educação Básica (Saeb, pelo Exame Nacional de 
Ensino Médio (Enem) [...] e [...] “assegurar a autonomia das escolas, tanto no 
que diz respeito ao projeto pedagógico como em termos de gerência de 
recursos mínimos para a manutenção do cotidiano escolar”(VALENTE, 2001, 
p. 27-8) 

 
Quer dizer, a elaboração e avaliação para o Ensino Médio é determinada nos órgãos 

centrais, da União. Como já explicamos na referida concepção das Diretrizes para o 

Ensino Médio, torna-se fácil a compreensão do significado da efetivação das referidas 

metas, contidas na meta 2 do ensino médio, do  PNE.  A meta 3 está relacionada com a 

forma de avaliação do ensino médio, processo desempenhado pelo SAEB36, ENEM37 e 

outras formas de avaliação, que poderão ser estabelecidas pelo Estado, segundo o 

documento.  Por último, a meta 14, tratando da autonomia da escola tanto em relação 

ao projeto pedagógico como em relação ao gerenciamento dos recursos mínimos, não 

esclarece como seria esta autonomia. Porém se a proposição curricular está posta 

detalhadamente e avaliada pelo Estado, de que autonomia estão falando? Talvez seja 

para buscar os recursos necessários. Outro aspecto é que, diante da análise das 

políticas federais, não se observa uma proposta que assegure a universalização do 

Ensino Médio.   

 Quanto à melhoria da formação do professor, o PNE aponta três condições 

específicas: a formação inicial, condições de trabalho, salário e carreira e a Formação 

Continuada.  Já dissertamos sobre formação inicial do professor nos Institutos 

Superiores de Educação – ISES, e argumentamos que a Formação Continuada no 

Brasil tem como objetivo, complementar a precariedade da formação inicial. 

Entretanto, veremos o citado no PNE: 

 

Um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 
constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e 
de um novo humanismo. A formação continuada assume particular 
importância, em decorrência do avanço científico e tecnológico [...]. Este 
Plano, portanto, deverá dar especial atenção à formação permanente (em 
serviço) dos profissionais da educação. (VALENTE, 2001, p.142)  

                                                 
36 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 
37 Exame Nacional do Ensino Médio 
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O autor ressalta que a suposta valorização dos professores, nesse plano, segue as 

orientações do Banco Mundial, e demonstra a incapacidade do Estado em apontar 

proposições que superem o quadro atual. Esta falta de valorização se expressa também 

nos vetos recorrentes do Estado em relação ao campo de formação dos professores. 

Sinalizamos o argumento da citação que o Estado dará especial atenção à Formação 

Continuada em serviço, isto é, à prática, ao cotidiano da escola, ao aprender a 

aprender; enfim, os valores necessários para garantir a “sociedade democrática”. Tudo 

isso nos convence de que a luta dos educadores em favor da construção e 

universalização de uma escola pública de qualidade foi enfraquecida, pelas políticas 

neoliberais. 

 Na continuidade dessas políticas, tivemos a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE, construído pelos técnicos do governo Lula em 

parceria com os empresários de boa vontade.  Da análise elaborada por Saviani, 

traremos alguns argumentos, de forma sintética. Em suas palavras: 

 

 Foi lançado [...], simultaneamente à promulgação do Decreto n. 6.094, 
dispondo sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 
Esse é, com efeito, o carro chefe do PDE. [...] Na verdade, o 
denominado PDE aparece como um grande guarda-chuva que abriga 
praticamente todos os programas desenvolvidos pelo MEC.[...]. 
(SAVIANI, 2009 b, p.05)   

 
Na análise que confronta o PNE com o PDE, o autor afirma que o último não se 

expressa em plano efetivamente e sim como conjunto de ações que, “teoricamente , se 

constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e metas  previstos no 

PNE” (SAVIANI, 2009, p.27). Entretanto, o PDE não é isso, pois não está articulado 

com o PNE, mesmo perante a efetividade dele, estipulado na sua criação por dez anos. 

Ademais, o PDE não faz referência ao PNE e se apresenta como o plano necessário, 

enfim elaborado.  

Nas críticas do autor aparece o discurso registrado de empresários otimistas 

em relação à necessidade da melhoria da educação, que deve ser compromisso de 

todos. “O artigo assinado por Milú Villela também deixa transparecer a tendência 

dominante entre os empresários de se considerar a educação uma questão de boa 

vontade e de filantropia, [...]. (SAVIANI, 2009b, p.45). Ele fundamenta tal crítica na 
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explicitação de que os discursos reiterados pelos empresários mostram a ínfima 

preocupação com a possibilidade de aumento dos recursos, lembrando também que são 

esses empresários que se apressam em solicitar ao Estado isenção de impostos, 

“esquecendo-se” de que é por meio dos impostos, que a educação pública pode ser 

sustentada. A isenção ou redução de impostos significa que dinheiro público está 

sendo desviado para acrescer o capital. São conceitos difusos e que precisam ser 

clareados, para que não se sustentem mais fetiches legitimadores perante a opinião 

pública. Em se tratando da educação Superior, “os empresários dão sinais de que 

continuam resistentes ao financiamento público [...], área que eles gostariam de ver 

como domínio da iniciativa privada” (SAVIANI, 2009b, p. 44). Esquecem eles que os 

professores precisam de boa formação, cujo conteúdo só pode ser efetivado por meio 

da educação superior. Sem financiamento na educação superior pública não haverá 

melhoria na educação básica. 

Em relação à valorização do magistério, “o PDE reconhece que há dois 

requisitos fundamentais que devem ser preenchidos: as condições de trabalho e de 

salário, e a formação. Quanto ao salário, conhecemos o discurso vazio dessa 

valorização, que no momento dispensa comentários. Em relação à formação, “o PDE 

criou o programa “Formação”que, por meio da UAB38, pretende oferecer cursos a 

distância para prover a  formação inicial [...] , e possibilitar a qualificação contínua [...] 

de professores da educação básica” (SAVIANI, 2009b, p.41).   

Saviani, ao se referir à proposta do grupo de empresários, unidos em prol da 

educação, esclarece que: “[...], a lógica que embasa a proposta do compromisso Todos 

pela Educação pode ser traduzida como uma espécie de “pedagogia de resultados” [...]. 

(SAVIANI, 2009b, p. 45). Por isso a necessidade do processo avaliativo pelo Estado, 

como garantia de alcançar a efetivação do currículo proposto pelas políticas 

educacionais. “É, pois, uma lógica de mercado que se guia, nas atuais circunstâncias, 

pelos mecanismos das chamadas “pedagogia das competências [...]”(SAVIANI, 2009b, 

p. 45). Confirma-se, assim, a coerência e a lógica que permeia as reformas da educação 

a partir dos anos noventa. 

                                                 
38 Universidade Aberta do Brasil. 
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A distribuição e a apropriação do conhecimento científico, organizado e 

acumulado historicamente acontecem de forma desigual, devido as diferenças 

materiais entre as classes. Refletir acerca das relações de poder aponta a necessidade 

de observar com atenção a questão da formação dos professores.  Na ampliação da 

complexidade desse processo de acumulação do capitalismo se amplia e se 

complexifica também a contradição presente nessas relações, segundo as autoras: 

 

[...] por um lado o aumento da produção e por outro a efetivação da 
desapropriação de muitas riquezas socialmente produzidas. Podemos dizer que 
esta acumulação tem a ver por um lado com a flexibilização da produção e, 
por outro com a rigidez no controle e expansão dos direitos sociais entre os 
quais o acesso ao pleno usufruto da cultura socialmente produzida. Ora, é 
nesta contradição, [...] que entendemos as atuais tendências nas políticas de 
formação e do trabalho do professor. (PEREIRA e PEIXOTO, 2009a, p.221).   

 
A argumentação das autoras confirmam que o conteúdo constante das reformas 

políticas da educação trazem esta objetivação, isto, é, a formatação do pensamento e 

da atuação do professor para atender às necessidades postas pela crise de acumulação 

do capitalismo que, mesmo tendo produzido muitas riquezas, não dispensa a 

necessidade de restringir o acesso a ela como exigência inerente ao sistema de sua 

acumulação. Portanto, “aos professores a quem cabe a formação para um trabalho de 

transmissão dessas heranças [...] têm sido amplamente regulamentados e tendem a 

expressar o que cabe a cada classe social: muito para a burguesia, pouco para a classe 

trabalhadora [...]. (PEREIRA e PEIXOTO, 2009a, p. 221).   

 A exclusão dosada por meio da formação dos professores se organiza através 

de um conjunto de ações flexibilizadas, segundo as autoras:  

 

[...] leis, decretos, resoluções e pareceres foram definindo, controlando e 
desonerando o Estado da formação de professores segundo as grandes 
decisões feitas nas conferências mundiais. Assim, [...] 1.acentuação da 
fragilização da formação de professores agora entregue, em sua maioria, à 
iniciativa do empresariado [...]; 2. Conseqüente desapropriação dos 
professores de seus instrumentos como as teorias, os conteúdos, os métodos 
[...]; 3. Interferência na lógica da produtividade [..] e processos de avaliação; 
4. Barateamento em tempo e recursos da formação e dos espaços de trabalho 
[...]; desconfiança da ciência e da filosofia [...]; 6. Defesa da razão 
instrumental e das respostas imediatas. (PEREIRA e PEIXOTO, 2009a, p. 
222). 
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A coerência dessas políticas é confirmada nos documentos legais, intensamente 

analisadas pelos intelectuais comprometidos com a melhoria do processo educativo da 

escola pública.  Ademais, é a contradição inerente a esse processo que garante a 

contínua lógica de exploração, instrumentalizando culturalmente a elite e fortalecendo-

os coletivamente.  Em função da coerência e persistência das proposições legais do 

projeto neoliberal, os professores ficam à mercê dos princípios que organizam o 

mercado.   

O discurso legitimador dessas proposições confunde os sujeitos envolvidos no 

trabalho educativo, que segundo as autoras: 

 

[...], ao inviabilizar a apreensão da luta de classes subjacente à formulação das 
políticas, a produção do conhecimento que discute a formação e o trabalho do 
professor contribui para o seu obscurecimento, apagando o fato concreto de 
que as decisões se sobre a formação do professor ocorrem no palco de luta de 
classes e são, nele, determinadas. O desvelamento da totalidade contraditória 
na qual estão inscritas a formação e o trabalho do professor não pode ocorrer 
mantendo-se a análise no nível do senso comum, nem como uma perspectiva 
do fim da história, da não mudança. (PEREIRA e PEIXOTO, 2009b, p. 02.) 

 
Os argumentos constantes neste trabalho apresentado na 32ª Reunião da Anped aponta 

a disputa histórica que embasam a elaboração das políticas educacionais brasileiras no 

tocante à formação dos professores, em consonância ao desenvolvimento do processo 

produtivo. “[..] até hoje as políticas da formação e trabalho docente, no Brasil, não 

foram outras senão aquelas que a condução hegemônica dessa mesma formação social 

possibilitou que tenha sido”. (PEREIRA e PEIXOTO, 2009b, p. 02) 

 Diante do que foi explicitado neste trabalho, pergunta-se: As Políticas 

Públicas do Paraná para a Formação Continuada do Professor do Ensino Médio têm-se 

efetivado numa perspectiva diferenciada das determinações presentes no contexto 

neoliberal atreladas aos ditames do capitalismo internacional? Fala-se da necessidade 

de uma educação de qualidade, mas o que está posto e explicitado nesse trabalho é que 

os trabalhadores, entre os quais os professores têm sua formação prejudicada.  

 A possibilidade de construção de novas propostas, impostas pelas 

determinações legais atuais, para a formação de professores, nas palavras de Freitas 

“[...], é preciso que ampliemos cada vez mais as análises do trabalho docente, tomando 

a categoria trabalho, para entendê-la em suas relações contraditórias – como 
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mercadoria e como realização humana produzida historicamente - [...]”. (FREITAS, 

2002, p. 160). Esse processo de análise envolve as transformações da forma de 

organização do trabalho e a inserção do Brasil no mercado de trabalho, mais 

especificamente “no processo de globalização e competitividade internacional”.( 

FREITAS, 2002, p.160). Porém a compreensão do que cabe ao país no 

desenvolvimento da globalização, requer a compreensão da 

colonização/industrialização do Brasil. Nessa caminhada vai se conformando as 

proposições para a formação do professor. “[...]. É preciso que recoloquemos em 

questão as construções históricas dos educadores na luta pela formação de qualidade e 

por uma política global de formação [...] e de valorização do magistério”(FREITAS, 

2002, p. 162). Por certo, o desafio para a formação dos professores está posto na 

consideração de que trabalho e educação são processos intrínsecos à formação 

humana.  Ademais, o capital sempre se utilizou dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos mais avançados para sua expansão, e que isso explica os diferentes graus 

de qualidade nessa expansão do conhecimento, presentes historicamente na formação 

do professor e que, atualmente orientados pelos organismos internacionais, estão na 

defesa da formação do conhecimento do senso comum. Entretanto “há um limite nesta 

restrição sob pena de não expandir conhecimento que contribua para revolucionar os 

meios de produção, condição necessária a manutenção da ordem burguesa.” 

(PEREIRA E PEIXOTO, 2009a, p. 223). A Formação Inicial e a Formação 

Continuada do Professor estão imbricadas, no centro desta contradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO GOVERNO 

ROBERTO REQUIÃO. 
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3.1- A PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – SEED/PARANÁ 

 

O tecido histórico sobre o qual nos movemos, ao contrário da 
aparente evidência e clareza, é opaco, reificado e fetichizado. 
Novos personagens e novas máscaras movem-se nas relações 
sociais capitalistas, de sorte que a violência do capital e das 

relações de classe obscurecem, cada vez mais, seu 
fundamento. 

GAUDÊNCIO FRIGOTTO 

 

 Nesse capítulo pretendemos levantar argumentação acerca das proposições 

contidas nas Políticas Públicas para a Formação Continuada do Professor, buscando 

responder à problemática que assim se apresenta: como a Secretaria de Educação do 

Estado - SEED interpreta e efetiva as políticas de Formação Continuada do Professor 

do Ensino Médio da rede estadual, no governo Roberto Requião, no período de 2003-

2010. Para isso, analisamos a documentação referente aos Programas de Formação 

Continuada mais direcionada ao Ensino Médio, emitidos pela Secretaria Estadual de 

Educação, entre os quais documentos internos da Secretaria que dizem respeito à 

fundamentação teórica e documentos legais que tratam da estruturação dos Programas 

analisados. 

 Essa proposta foi elaborada em contraposição às políticas de capacitação dos 

professores do governo Jaime Lerner (1995-2002), que o antecedeu, cujo paradigma 

estava voltado para atender aos interesses requeridos pelo capital internacional, por 

meio das políticas neoliberais e da reestruturação produtiva.  Para a compreensão 

dessa assertiva descreveremos, de forma sintética, como se efetivava a referida 

proposição: a ênfase estava direcionada à criação da Universidade do Professor 

organizada em Faxinal do Céu, no Município de Pinhão - PR, conforme argumentação 

constituída na pesquisa de Piton39: 

   

O Estado do Paraná passou por várias experiências de privatização na 
educação, porém a experiência da UP é uma das mais “interessantes” 

                                                 
39 Trabalho investigativo sobre a inter-relação das reformas das políticas educacionais e os conflitos com o 
movimento sindical dos professores paranaenses, enfocando o período do governo Lerner  (1995-2002) e o início 
do governo Requião.  
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formas de privatização de financiamento e fornecimento, pois parte dos 
recursos, lá empregados, eram recursos públicos e a outra parte, 
oriundas das Instituições Multilaterais de Financiamento. Alguns 
Seminários, lá realizados, foram organizados pela própria Seed/PR. 
(PITON, 2004, p. 97) 

 
Segundo esta explicação, houve altos investimentos realizados em Faxinal do Céu, 

pois a maioria dos seminários eram organizados/ofertados por empresas privadas, o 

que resultou em dívidas estabelecidas junto às instituições multilaterais (PITON, 

2004). A retórica de eficiência e excelência no atendimento passa pela lógica da 

privatização, segundo os pressupostos neoliberais, explicitados na pesquisa da autora 

com um quadro demonstrativo sobre modalidades de privatização do ensino40. No 

caso, explicitam-se as origens e derivações dos recursos, no financiamento oferecido 

pelo setor público e setor privado.   

A Universidade do Professor criada no governo Lerner, objetivava a 

constituição de um espaço específico, caracterizado como um lugar “especial” para 

desenvolver cursos, palestras, seminários e demais encontros, na preparação dos 

professores cujas programações eram complementadas com apresentações culturais, 

possibilitando aos professores uma “renovação de sua visão de mundo”. A experiência 

dessa universidade tornou-se amplamente conhecida no Estado do Paraná, cujo 

conteúdo está bem caracterizado na tese de Piton. Porém, além do aspecto da 

privatização contida na proposta de capacitação dos professores, interessa-nos focar o 

formato daquela capacitação41 que visualizava para além do espaço escolar, conforme 

registra na sequência: 

 

[..] o papel estratégico que a UP assumiu na implantação do neoliberalismo no 
Estado abarca múltiplas instâncias, a partir das mudanças paradigmáticas lá 
pregadas e do “mundo” apresentado aos professores durante o tempo que lá 
permaneciam, pois mesmo nas semanas em que eram oferecidos cursos de 
cunho pedagógico eram oferecidas oficinas que podemos chamar de 
“transcendentais”. (PITON, 2004, p. 99) 
 

                                                 
40 O conteúdo demonstrado nesse quadro é esclarecedor no tocante às origens dos recursos investidos, tanto no 
ensino público como no privado, explicitando as privatizações do financiamento investidos na capacitação dos 
professores em Faxinal do Céu no formato efetivado no governo Lerner. Ver: Piton, p. 95. 
41 O recorte que explicita o formato daquela proposição subsidia a compreensão das transformações e iniciativas 
da proposta de Formação Continuada do Professor no governo Requião (2003-2010). 
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Os educadores voltavam da UP com os objetivos “ampliados e renovados”, 

pois eram movidos a acreditar que a melhoria educacional dependia de um 

envolvimento mais criativo e participativo de toda a comunidade. A rotina de Faxinal 

do Céu era organizada de forma rígida nos horários, com uma mistura de oficinas 

pedagógicas e espaços culturais variados; enfim, com um espaço organizado 

semelhante a uma “colônia de férias esotérica”. “A Universidade do Professor aplicou 

novo modelo de capacitação, que explorava a imersão, a sensibilização e a emoção 

coletiva, visando obter transformações comportamentais [...]. (PITON, 2004, p. 95). 

Além do mantra sagrado hindu42, contido em apostila trabalhada nesses encontros, 

transcrevemos uma frase escrita por um dos sócios da empresa que ministrava um 

curso em Faxinal do Céu, demonstrando claramente a concepção que fundamentava tal 

proposta: “O simples fato de ter uma ideia, e conservá-la na nossa mente, gera uma 

energia que tenderá a atrair e a criar a forma em questão no plano material”43. Com 

esse recorte, tentamos demonstrar a concepção que subsidiou as políticas de formação 

do professor no Estado do Paraná durante os governos de Jaime Lerner,  apontando a 

pesquisa de Piton para um maior aprofundamento. Com isso confirma-se a importância 

da Formação Continuada do Professor para a organização da escola pública, 

principalmente em se tratando de um contexto de reformas educacionais tão 

significativas, como as dos anos de 1990, período em que o capital internacional busca 

intensamente explorar novos mercados. Isso trouxe determinações para a educação e 

para a formação dos professores. 

 Portanto, segundo a SEED, quando o governo Requião assumiu em 2003, 

encontrou a Educação Paranaense organizada numa concepção de mercado, coerente 

com as determinações das políticas federais organizadas no governo do FHC, 

conforme citação em documento: “Na segunda metade dos anos noventa, o governo 

brasileiro implementou políticas que, em consonância com as diretrizes dos órgãos de 

                                                 
42 “Entoando o mantra, fazemos uma prece para que dirija nosso intelecto na direção da compreensão correta e 
ampla de todos esses níveis de realidade [...] fazendo nosso intelecto desabrochar, dispersando as trevas da 
ignorância, e ampliando a nossa capacidade de compreensão da totalidade”. Citado em: PITON, 2004, p. 103) 
43 Frase contida no Artigo “A Manifestação Real Seguem-se às Idéias” de autoria de Eduardo Luna, trabalhado 
no Seminário de Atualização e Motivação de (1997, p 37). 
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financiamento internacionais, privilegiaram os processos de avaliação externa44, 

[..]”(PARANÁ, SEED, 2003) . Discordando de tais conteúdos, já no inicio do governo 

Requião, há uma preocupação constante em construir novas políticas educacionais, em 

perspectiva diversa das proposições que estavam postas naquele contexto.  O governo 

do Paraná e a SEED iniciam o processo de organização de nova proposta para a 

Formação Continuada dos Professores, começando por construir novo currículo do 

Estado em trabalho coletivo. Esse trabalho se constituiu, basicamente, no grande foco 

da Formação Continuada dos Professores, no período em questão, para garantir a 

especificidade e a efetivação dos conteúdos disciplinares, organizados nas Diretrizes 

Curriculares Estaduais. 

 Para compreender o conteúdo explicitado nessa pesquisa foi necessário buscar 

informações junto à Coordenação de Formação Continuada – CFC, da SEED, cuja 

coordenadora nos forneceu os documentos referentes à forma de organização da 

Formação Continuada dos Professores do Ensino Médio, com o devido embasamento 

filosófico, para nossa análise.  Na seqüência, seguem as explicações sobre os 

documentos analisados. Em 2003 foi elaborado documento interno da Secretaria sob a 

coordenação da Profª Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde, sob o título 

“PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO”, delineando linhas mestras da nova proposta. Neste, afirma-se que o 

campo da Formação Continuada dos Professores “tornou-se uma meta de políticas 

educacionais nos últimos 20 anos” (PARANÁ, SEED, 2003, p. 01), e acrescenta os 

objetivos da SEED/Pr: 

 

A Secretaria de Estado de Educação, ao se debruçar na proposta político-
pedagógica que norteará a condução do processo educacional do Estado, 
propõe como uma de suas metas a “Valorização dos Profissionais da 
Educação” e, neste propósito, um “Programa de Formação Continuada dos 
Professores e Profissionais da Educação.” (PARANÁ, SEED, 2003, p.02) 

 
Na fundamentação deste argumento está o reconhecimento, da SEED, de que a 

atividade principal do professor é o ensinar, no entendimento da importância da 

formação inicial e da fundamentação teórica. Entretanto afirma que isso não é o 
                                                 
44 Essas avaliações do sistema educacional foram organizadas objetivando a produtividade e universalização de 
“padrões de qualidade”. Os programas em referências são: O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica; 
o Provão (Exame Nacional de Curso) e o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio). 



 125 
 

suficiente para o exercício da profissão do magistério, sinalizando a necessidade na 

utilização da prática docente e sua reflexão como conteúdo fundamentador dessa 

prática e também para ser trabalhado nas proposições sobre Formação Continuada. “É 

a prática docente, a experiência e a reflexão constante para o exercício do magistério 

que apontam o caminho mais adequado” 45. (PARANÁ, SEED, 2003, p. 02) 

Neste documento filosófico, pontuamos a defesa de um formato para o campo 

de Formação Continuada específico e diferenciado, conforme registro: 

 

[...].O processo de formação continuada agora se modificou. Os cursos serão 
descentralizados em 16 locais do Estado, de forma a facilitar o acesso aos 
professores, favorecer encontros mais regionais e possibilitar a continuidade 
dos cursos por meio de formação de grupos de estudos, que estando mais 
perto, tem mais possibilidades de continuidade e, acima de tudo, é menos... 
46(PARANÁ, SEED, 2003, p 4) 

 
A intencionalidade da proposta, segundo a SEED, visa à superação das políticas 

anteriores, no sentido de possibilitar um trabalho discutido/elaborado coletivamente, 

envolvendo os profissionais que atuam no processo educativo como garantia da 

efetivação de uma proposta permanente. Investir na formação contínua dos 

professores, atualmente é um “[...] elemento fundamental na tarefa de garantir a 

especificidade da escola na elaboração, transmissão e reelaboração dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade e dos saberes escolares, [...]”. (PARANÁ, SEED, 2003, 

p.04). Este é o objetivo expresso pela SEED/PR, ao estabelecer e manter 

permanentemente um Programa de Formação Continuada dos Professores. Os eixos 

que fundamentam esta proposição são dois: o resgate da escola pública, esvaziada 

pelas políticas neoliberais do governo anterior; e a Valorização do Professor, cuja 

formação não pode ser alienada. Entretanto, o próprio documento afirma que “A 

formação inicial e o aprimoramento teórico do profissional, por mais importante que 

sejam nunca se apresentarão como suficientes para que o professor exerça sua 

profissão.” (PARANÁ, SEED, 2003, p. 02). Na seqüência não há explicação de como 

seria trabalhada ou garantida essa formação teórica, nem esclarece se a base teórica 

sólida já está presente na formação do professor do Ensino Médio. São aspectos que 

                                                 
45 Grifo nosso. 
46 As reticiências expressam que tal parágrafo ficou incompleto, pois esse documento foi retomado alguns anos 
depois, durante a caminhada da constituição de tal proposição de Formação Continuada dos Professores.  
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permanecem confusos na argumentação da SEED, contidos nos documentos 

analisados. 

 Outro aspecto a ser sublinhado na organização deste primeiro documento é a 

ênfase nos cursos presenciais e compostos por grupos pequenos. Do Programa 

composto por doze eixos, destaca-se a seguinte argumentação: 

 

[...]. Os grupos para formação de turma de capacitação terão, sempre que 
possível, o limite de 50 professores por turma, de forma a possibilitar um 
maior envolvimento pessoal e facilitar a exploração de problemas pedagógicos 
específicos dos cursistas; Os eventos para um número maior [...], deverão ser 
reservados para atividades de caráter informativo [...]; Cursos de formação 
continuada serão na modalidade presencial em sua maioria, podendo no 
entanto, utilizar-se da modalidade a distância, de atividades em serviço, [...]. 
(PARANÁ, SEED, 2003, p. 05) 

 
Para a SEED, são objetivos que tentam garantir o envolvimento real dos sujeitos do 

processo educativo, no intuito de resgatar a antiga luta pela escola pública de 

qualidade, defendendo um espaço de Formação Continuada que propicie uma 

caminhada, lado a lado, com os profissionais que atuam na formação escolar. Isso 

significa criar esse espaço como uma arena de discussão dos problemas reais 

vivenciados por eles. Entendemos, no entanto, que a discussão/reflexão dos problemas 

reais imediatos da escola não é suficiente para subsidiar o professor para a sua 

resolução, pois a escola está inserta numa determinada forma de organização social; 

com isso, é necessário que o professor compreenda as origens desses problemas. Nem 

sempre foram gerados no interior da escola. Esse aspecto requer a compreensão da 

totalidade social.  O foco da reflexão deve ir além do imediato da escola, o que exige 

tempo de estudo e elaboração mental, num processo contínuo de formação articulado 

com políticas públicas de formação inicial. Lembramos que argumento constante no 

debate nacional na defesa da escola pública de qualidade tem como eixo a sólida 

formação teórica do professor, no entendimento de que a teoria vem da prática 

efetivada no modo de produção da existência. 

Para finalizar a leitura/reflexão deste documento, e na confirmação de algumas 

diferenciações das políticas do governo Lerner e das políticas federais, citamos dois 

alertas de importante compreensão para a proposta de Formação Continuada dos 

Professores, contidos como fundamentadores dos argumentos da SEED no momento 
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da sua elaboração. O primeiro diz respeito a Bourdieu, em sua afirmação sobre a 

manutenção da escola reprodutora das desigualdades sociais em face do fetiche criado 

pela ideologia dominante da escola libertadora. “[...], pois fornece a aparência de 

legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social 

como dom natural”. (PARANÁ, SEED, 2003, p. 3); o segundo alerta está relacionado 

à conjuntura histórica do capitalismo e diz respeito à atualização da compreensão da 

relação educação e trabalho. A citação dá indícios do fenômeno da organização do 

trabalho na atual reestruturação produtiva e mostra suas determinações para a 

organização do trabalho pedagógico. Em relação à organização do trabalho 

pedagógico na escola, “Freitas (1995) chama a atenção para três características 

importantes desta tarefa: ausência de trabalho material, fragmentação e alienação. 

[...]”. (PARANÁ, SEED, 2003, p.03), apontando os limites da efetivação do trabalho 

pedagógico perante as determinantes das relações de produção no capitalismo. A 

citação aparece de forma sintética, porém na sequência esclarece que: “Frente a estas 

tarefas a autora indica que esta forma de organização só pode ser superada na prática, 

à luz de um projeto histórico alternativo47.” (PARANÁ, SEED, 2003, p.03).  Este 

apontamento embasa a argumentação posterior que enfatiza a necessidade de criar um 

espaço de Formação Continuada como espaço de superação da formação inicial do 

professor. Porém, afirma em seguida que tal superação se tornará efetiva por meio da 

capacidade de reflexão do professor sobre sua prática; caso contrário ele se distancia 

da postura necessária como sujeito epistêmico de sua ação, isto é, de um professor que 

constrói os saberes escolares com os quais trabalha. Com isso, sublinhamos a ênfase 

dada pela SEED na necessidade de autonomia do professor, como profissional 

capacitado para resoluções dos problemas de sua prática. 

Este primeiro documento filosófico (SEED, 2003) contém as características do 

programa, as linhas e as formas de ações que o compõem, os profissionais atendidos 

inicialmente pelo Programa e suas derivações, e aponta a instituição de uma comissão 

específica para organizar tais cursos: 

 

                                                 
47 Grifo nosso. 
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As atividades de formação continuada serão necessariamente registradas em 
processo interno na SEED, junto à Coordenação de Capacitação e deverão ter 
garantido o monitoramento da proposta. Para o caso de necessidade do 
estabelecimento de normas para a oferta de propostas de curso, de critérios 
para a participação em cursos [...] será instituída uma Comissão da 
Coordenação de Formação Continuada pela Superintendência da Educação da 
SEED.” (PARANÁ, SEED, 2003, p. 05) 
  

No início do documento consta o período de realização da proposição que é de (2003-

2005), porém já na caracterização do Programa consta que a oferta deve cumprir a 

gestão 2003-2007. Enfim, apresenta um Plano de Ação amplo dos Programas, cujas 

características serão detalhadas no próximo capítulo. Sublinhamos, entretanto, que o 

documento deixa claro que a responsabilidade pela oferta da Formação Continuada do 

Professor é da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

Na leitura de um “novo” documento, com a retomada ou a reelaboração do 

anterior, sob o título “PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO–ESTADO DO PARANÁ (s/d)”, expressa um 

diferencial da proposta de Formação Continuada contida no documento de 2003, tanto 

na fundamentação teórica quanto no formato dos programas, constando os 

mecanismos criados para organização de todo o campo de Formação Continuada, 

levando-nos a prever que sua estruturação data de 2005-6.  Neste documento consta 

parte do embasamento teórico do anterior (2003); mas, na medida em que se avança na 

leitura analítica, se percebem mudanças em relação ao documento inicial, pois se 

amplia a compreensão de alguns aspectos presentes no documento anterior como 

argumentos contrapostos às políticas neoliberais, e, excluídos no segundo documento. 

 Assim, na ampliação da fundamentação teórica, os alertas de Bourdieu e 

Helena Freitas foram excluídos do texto e inseridos em seu lugar argumentos ora de 

Perrenoud, ora de Gramsci. Quando é citado o avanço tecnológico e a necessidade de 

adequação profissional dos professores, há a seguinte citação de Perrenoud (2001, p. 

24), sobre como deve ser “o professor profissional: é, antes de tudo, um profissional da 

articulação do processo de ensino e aprendizagem em uma determinada situação, um 

profissional da interação das significações partilhadas” (PARANÁ, SEED, s/d, p.3). 

Em seguida o texto expressa que “as propostas de formação continuada apresentam as 

mesmas referências que estão postas nos princípios que a Educação do Estado do 

Paraná, onde o trabalho, conforme Gramsci (1978) indica, é o eixo do processo 



 129 
 

educacional” (PARANÁ, SEED, s/d, p.04). Um aspecto importante a ser considerado 

nesta análise é a oposição dessas duas ontologias: enquanto Perrenoud tem uma 

concepção de que o sujeito deve ser conformado ao sistema, isto é, a sua proposição 

para o processo escolar se expressa no sentido de investir no desenvolvimento de 

competências necessárias para a adequação desse sujeito em sua inserção social, isto é, 

numa ontologia de confirmação do que está posto; já na concepção gramsciana, a 

formação do sujeito deve estar relacionada com a explicitação das contradições 

presentes nas relações sociais, utilizando-se do trabalho como princípio educativo em 

perspectiva de transformar essas relações. São concepções filosóficas com visões de 

mundo, de homem e de sociedade antagônicas, e, portanto, defendem projetos 

educacionais que atendem a interesses de classes sociais diferentes. No entanto já se 

afirma com mais clareza, argumentos presentes nas políticas federais como é o caso do 

atendimento da diversidade cultural e da oferta da  EaD como espaço de Formação 

Continuada do Professor, conforme citação a seguir: 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Paraná, desde 2003, seguindo as 
coordenadas de um governo que optou pelo educar, organiza um modelo de 
formação continuada e opta também pela multiplicidade de propostas e 
formatos de eventos para atender às diferentes demandas de formação. [...], 
tem investido, significativamente, em infra-estrutura e inovações tecnológicas 
que possibilitam, [...], uma alternativa ao processo de formação continuada 
dos profissionais da educação, visando a ampliação da oferta de cursos e a 
universalidade de acesso. Desta forma, busca-se também a incorporação da 
modalidade da Educação a Distância – EaD, [...].(PARANÁ, SEED, s/d, p.08) 

 
A defesa do investimento da EaD como programa de Formação Continuada do 

Professor neste segundo documento, está fundamentada na argumentação da 

democratização das oportunidades e do aproveitamento das tecnologias instaladas.  

“Essa estrutura valoriza a utilização das mídias, proporcionando uma educação 

articulada com os avanços do mundo contemporâneo, e busca a qualidade no processo 

educacional [...]”. (PARANÁ, SEED, s/d, p. 08). Este modelo de Formação 

Continuada está afirmada no documento como opção mais democrática, pois além de 

atender um maior número de participantes, é menos dispendiosa. Diante do exposto, 

pode-se estabelecer um paralelo com a proposição inicial: defendia encontros 

regionais, com pequenos grupos e de forma presencial, porque, assim, possibilitaria a 
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discussão coletiva e o importante espaço para discutir os problemas reais dos 

professores cursistas, fatores que, segundo a SEED, auxiliam a explicitação das 

contradições sociais e a retomada de novos encaminhamentos. A ênfase se situava na 

troca presencial dos pequenos grupos sobre os problemas imediatos da escola. 

Acreditava-se, desse modo, no resgate do conteúdo da escola pública, por meio da 

discussão/reflexão dos problemas reais vivenciados pelo pelos professores na escola, 

como via possibilitadora da melhoria educacional. Porém, permanecia oculta a 

necessidade da sólida formação teórica como subsídio para compreender tal prática. 

Na seqüência, o foco dos encontros regionais com pequenos grupos se desloca para a 

importância da democratização das experiências, via Educação a Distância. 

 Na caminhada, para organizar uma nova proposta de Educação no Paraná, a 

SEED construiu vários meios tecnológicos como o Portal Dia-a-Dia Educação, TV 

Multimídia, TV Paulo Freire, as Telessalas e os laboratórios de informática e a Rede 

Educacional Pública Estadual, na defesa de que: “[...]. Na formação continuada a 

distância, esta mídia fornece subsídios que permitem a pesquisa, inserção de conteúdos 

e a troca de experiências entre os educadores”. (PARANÁ, SEED, s/d, p. 09). Toda a 

estrutura criada, tanto presencial como a distância, objetiva trabalhar com diversidade 

de eventos, evidenciando que a política educacional da SEED está direcionada para 

esclarecer e orientar os professores no seu entendimento “[...] sobre um ensino prático, 

dinâmico e profícuo, em relação ao conhecimento e em suas relações com a 

sociedade”. (PARANÁ, SEED, s/d, p.09). Sinalizamos a nossa apreensão sobre as 

citações sintéticas de autores com concepções antagônicas e sem o devido 

aprofundamento explicativo. Entretanto pretendemos analisar as proposições de cada 

Programa para explicitar detalhadamente nossa apreensão. 

 A SEED conta com duas resoluções na organização a Formação Continuada 

dos Professores. RESOLUÇÃO Nº 1457/2004 estabelece “normas para a realização 

de eventos de Capacitação dos Profissionais da Educação da Rede Pública Estadual de 

Ensino” (SEED, 2004). E a RESOLUÇÃO Nº 2007/05: Dispõe sobre a Formação 

Continuada por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional e do Programa de 

Capacitação dos Profissionais da Educação da Rede Estadual [...]” (PARANÁ, SEED, 

2005). 
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 A primeira Resolução está direcionada para a organização da proposta no seu 

formato inicial de capacitação, conforme registros dos artigos a seguir: 

 

Art. 1º Criar a “Coordenação de Capacitação dos Profissionais da Educação – 
CCPE”, que seja responsável pelo Programa de Capacitação dos profissionais 
da Educação junto à Superintendência da Educação – SUED. Art. 2º Instituir o 
“Conselho de Capacitação” [...]. Art 3º As Propostas de Capacitação deverão 
constar no Plano Anual de Capacitação, que será aprovado pelo “Conselho de 
Capacitação”. Art. 4º Poderão apresentar propostas de capacitação as 
Assessorias da SEED, os Departamentos, as Coordenações, Os Núcleos 
Regionais de Educação – NREs, os Grupos Setoriais [...]. (PARANÁ, SEED, 
2004, p. 01) 

 
A exposição dos artigos deixa claro que o formato dessa proposição inicial está 

coerentemente organizado para eventos regionalizados, presenciais e com pequenos 

grupos, conforme se idealiza no documento de fundamentação teórica, elaborado em 

2003. Tal resolução consta de sete artigos ao todo, direcionada para uma organização 

descentralizada com participação nas decisões dos órgãos e chefias imediatas. 

 No segundo documento, RESOLUÇÃO Nº 2007/05, já aparece um conteúdo 

mais amplo inserta numa perspectiva mais complexa, conforme a seguinte descrição: 

 

 Art. 1.º Estabelecer que a Formação Continuada dos Profissionais da Rede 
Estadual Básica do Paraná seja proporcionada mediante a realização do 
Programa de Desenvolvimento Educacional e do Programa de Capacitação, 
visando contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 
profissionais da Educação e melhoria da qualidade de Ensino.. (PARANÁ, 
SEED, 2005, p. 01) 
 

Nesta análise se delineiam alguns aspectos que queremos pontuar. O primeiro está 

direcionado à constituição da Formação Continuada por meio do PDE e a formulação 

da autonomia do professor. Este enfoque, sem o devido aprofundamento, nos remete 

ao conceito de autonomia desenvolvido por Nóvoa: “O desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional dos professores passa pela produção dos saberes e de valores que 

dêem corpo a um exercício autônomo da profissão docente”. (NÓVOA, 1997, p. 26). 

Esta concepção se fundamenta no aspecto da prática escolar, no entendimento de que a 

importância do trabalho do professor está mais vinculada aos problemas enfrentados 

em sala de aula, do que na importância da transmissão/assimilação do conhecimento 

científico às novas gerações. Na confirmação da necessidade da constituição da 
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autonomia do professor, Nóvoa argumenta. “[...] As situações que os professores são 

obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, 

portanto respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de 

autodesenvolvimento reflexivo.” (NÓVOA, 1997, p.27). Perrenoud e Nóvoa são 

autores referidos nesta pesquisa como teóricos defensores da hegemonia do capital, e 

que fundamentam as políticas federais nas reformas educacionais dos anos de1990.  

 Para finalizar a análise desta segunda resolução, enfocamos mais dois 

argumentos deveras importantes para explicitar a contradição de tais proposições: 

 

Art. 4º O Aperfeiçoamento visa ao aprofundamento dos conhecimentos em 
área específica, efetivando-se, principalmente, por intermédio de Cursos de 
Graduação, Programas de Pós-Graduação, e Programas de Formação 
Continuada ofertados por Instituições de Ensino Superior. (PARANÁ, SEED, 
2005, p.01) 
 

Numa primeira leitura, parece tratar-se de proposição embasada na antiga 

reivindicação de que a formação do professor se deve efetivar no espaço da 

Universidade Pública, embasado numa concepção crítica da realidade social.  

Entretanto, com um pouco mais de atenção na análise do Programa, percebe-se que 

não há nenhum conteúdo explícito que expresse tal argumento como, por exemplo, a 

necessidade de construir a proposta política pedagógica, com eixos claros para 

embasar o Programa de Formação Continuada dos Professores.  

 O segundo argumento, diz respeito à necessidade de aperfeiçoamento e 

atualização do trabalhador da educação. Conforme registro desse documento, temos 

que: “Art. 3º O Programa de Capacitação objetiva contribuir para a qualificação dos 

Profissionais da Educação focada na prática de ensino, no princípio da ação-reflexão-

ação e compreende Aperfeiçoamento e Atualização”. (PARANÁ, SEED, 2005, p.01).  

Ora, se esse princípio estiver vinculado ao modo de produzir a existência humana, isto 

é, na prática humana de sua produção de vida, pode-se compreender como 

aperfeiçoamento e atualização, pois possibilitaria uma compreensão das relações 

sociais mais amplas. Entretanto, é um princípio que sem o devido aprofundamento 

pode remeter a uma reflexão dos problemas imediatos da escola, sem a necessária 

compreensão sobre o modo de produzir a nossa existência. Essa reflexão sobre os 

problemas da escola desvinculados da produção da existência dos alunos gera uma 
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doença crônica de vitimização das próprias vítimas, no caso envolvendo os 

professores, alunos e pais tornando todos algozes de si mesmos. 

A nossa pretensão nesse momento é demonstrar, de forma ampla, como foi a 

organização da Formação Continuada do Professor nas proposições do período em 

recorte.  Pontuamos que os Programas foram construídos durante a caminhada sem 

uma discussão coletiva a priori, pois as transformações ocorridas durante o processo 

tanto na proposta das Capacitações em diversos formatos como na formulação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE evidenciam isso, por meio do 

ecletismo de concepções.  

Ao expor nossa apreensão, durante essa análise, não significa a confirmação 

da hipótese de não haver avanço nessas proposições. Entretanto, optamos em pontuar 

nossas críticas durante a análise como possibilidade de construir um corpo 

argumentativo coerente e explícito em conclusão deste trabalho. Esse é o pressuposto 

que utilizaremos nas explicações das formas como foram organizados os diversos 

Programas de Formação Continuada, cuja análise se inicia pelas Diretrizes 

Curriculares Estaduais e sua elaboração/efetivação através dos encontros do DEB, a 

organização do Folhas e do Livro Didático e, finalizando com o Plano 

Desenvolvimento Educacional –PDE, conteúdos que compõem o  capítulo a seguir. 

 

3.2- O PROCESSO METODOLÓGICO PARA A EFETIVAÇÃO DOS CURSOS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DO 

PARANÁ 

  
 A proposta para a Formação Continuada do Professor do Ensino Médio na 

gestão do Governo Requião foi organizada para atender às necessidades daquele 

contexto, considerando a efetivação das políticas neoliberais que entraram no país 

durante a década de 1990 deixando uma herança de esvaziamento de conteúdo 

científico na escola pública, e a herança do governo Lerner, optou-se, inicialmente, 

pela elaboração das Diretrizes Curriculares do Estado - DCE, em processo de 

construção coletiva, que segundo a SEED, ao longo da caminhada envolve todos os 
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professores da rede, na organização da proposta de cada disciplina e convidados das 

áreas em debate.  

 Entendemos que a Formação Continuada do Professor tem, como ponto de 

partida, a elaboração das DCE, pois em função dessa construção foram organizados 

diversos Programas como o Folhas, o DEB Itinerante e o Livro Didático para tentar 

garantir a especificidade de cada disciplina. Durante esta caminhada de 

construção/organização dos Programas de Formação Continuada nasce a ideia de 

proposta diferenciada dos demais programas, num formato abrangente e com 

características bem específicas, jamais efetivadas anteriormente. Assim se inicia a 

organização do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, como Programa a 

ser desenvolvido no interior das Universidades Públicas, com carga-horária ampliada, 

que detalharemos na sequência deste trabalho. 

 Em 2004 foi instituída a Coordenação de Capacitação Continuada, cujo 

compromisso inicial era coordenar os encontros para discussão e elaboração das DCE, 

e, posteriormente, coordenar os demais Programas de Formação Continuada do 

Paraná. Os encontros para elaboração das Diretrizes Curriculares Estaduais - DCEs 

iniciaram em 2004 com a organização de grandes grupos, na busca de abranger todos 

os Núcleos Regionais de Educação do Paraná. Os objetivos dessa elaboração, segundo 

a SEED, transparecem na Carta introdutória das Diretrizes, da Secretária de Estado da 

Educação do Paraná, argumentando que: 

 

Com essas Diretrizes e uma formação continuada focada nos aspectos 
fundamentais do trabalho educativo pretendemos recuperar a função da escola 
pública paranaense que é ensinar, dar acesso ao conhecimento, para que todos, 
especialmente os alunos das classes menos favorecidas, possam ter um projeto 
de futuro que vislumbre trabalho, cidadania e uma vida digna. (PARANÁ, 
SEED, 2008, p.01) 

 
Este argumento sinaliza a intencionalidade política da Proposta Curricular do Paraná, 

oficializada no final de 2008, como documento constituído durante a gestão do 

governo Requião (2003-2010), objetivando o resgate do papel da escola pública e o 

investimento na formação do professor, ambos negligenciados no governo anterior. A 

falta de uma reflexão sistematizada sobre o trabalho educativo da escola foi 
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determinante de uma formação continuada alienada da especificidade do processo 

educativo no governo Lerner, conforme alerta dos Programas da SEED (2008). 

  Outra questão enfocada neste documento diz respeito às políticas públicas 

federais. “A depender das políticas públicas em vigor, o papel da escola define-se de 

formas muito diferenciadas.” (PARANÁ, SEED, 2008, p.14). A ênfase está na 

necessidade de discutir uma nova proposta para os alunos da escola pública no sentido 

de contrapor os modelos de organização curricular efetivados pelas políticas dos anos 

1990. “Tais conteúdos, nas últimas décadas, vinculam-se tanto à diversidade étnico-

cultural quanto aos problemas sociais contemporâneos e têm sido incorporados [...] 

como temas que transversam as disciplinas, [...]. (PARANÁ, SEED, 2008, p.26). Na 

proposta curricular da SEED, argumenta-se: 

 

[...] que esses temas sejam abordados pelas disciplinas que lhes são afins, de 
forma contextualizada, articulados com os respectivos objetos de estudo 
dessas disciplinas e sob o rigor de seus referenciais teórico-conceituais. 
(PARANÁ, SEED, 2008, p.26) 

 

Nesta forma de abordagem, a proposta visa trabalhar com o conceito de conteúdos 

estruturantes, que são os grandes temas situados historicamente e identificados como 

conhecimento histórico. Deste modo, a ênfase no conteúdo disciplinar coloca “as 

disciplinas escolares [...] como campos do conhecimento e se identificam pelos 

respectivos conteúdos estruturantes e por seus quadros teóricos conceituais.” 

(PARANÁ, SEED, 2008, p. 27). Assim se expressa a necessidade de trabalhar com a 

interdisciplinaridade como questão epistemológica, englobando a abordagem teórico-

conceitual do conteúdo trabalhado de forma contextualizado.48 “A 

interdisciplinaridade está relacionada ao conceito de contextualização sócio-histórica 

como princípio integrador do currículo”.( PARANÁ, SEED, 2008, p. 28).  

 Na leitura analítica das Diretrizes Curriculares Estaduais, as diretrizes 

disciplinares têm uma base comum na fundamentação teórica, conforme composição 

das páginas iniciais do caderno de cada disciplina. Os conteúdos constitutivos dessas 

páginas dizem respeito: 1º- opção curricular; 2º- a visão do sujeito que se pretende 

                                                 
48 Essa proposta, na retórica da SEED, se contrapõe às correntes teóricas curriculares denominadas pós-
modernas, inseridas pelas políticas neoliberais dos anos de 1990, cuja proposta era desenvolvida por meio de 
trabalhos com projetos.  
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formar na Educação Básica; 3º- os fundamentos teóricos; 4º- uma síntese histórica das 

dimensões do conhecimento e; 5º- a proposta de avaliação das DCE. Sinalizamos os 

aspectos comuns de fundamentação teórica dessas diretrizes, no sentido de demonstrar 

a concepção filosófica contida nesses argumentos. “É nesse processo de luta política 

que os sujeitos em contexto de escolarização definem os seus conceitos, valores e 

convicções advindos das classes sociais e das estruturas político-culturais em 

confronto.” (PARANÁ, SEED, 2008, p. 30). A intencionalidade política explícita no 

corpo teórico desta fundamentação expressa uma concepção crítica de educação, 

porquanto com a proposta de formar sujeitos que compreendam criticamente o 

contexto em que estão insertos e do qual são frutos e, “pelo acesso ao conhecimento, 

sejam capazes de uma inserção cidadã e transformadora na sociedade”. (PARANÁ, 

SEED, 2008, p.31). Entretanto, em nenhum momento nos defrontamos com 

apontamentos das contradições determinadas pelo modo de produção capitalista em 

sua estruturação/divisão entre capital e trabalho, e nas transformações no modo de 

organizar esse processo. Compreendemos, no entanto, que houve uma diferenciação da 

proposta do governo anterior, na tentativa de envolver o coletivo na constituição das 

Diretrizes, e, com isso, enriquecer o conteúdo escolar por meio de embates teóricos. 

 A partir daí entra-se nas especificidades das propostas de cada disciplina, na 

discussão/elaboração de suas diretrizes, cujos conteúdos foram organizados na 

seqüência dos grandes encontros, reunião e discussão com pequenos grupos por 

escola. Nesses estudos iniciados em 2004, coordenado pelos pedagogos, eram 

discutidos textos subsidiadores de embasamento teórico e, posteriormente, elaboradas 

sínteses pelos integrantes do grupo, como respostas solicitadas pelos Núcleos 

Regionais de Educação. Essas respostas eram orientadas por perguntas já 

elaboradas/encaminhadas com os textos, pelos respectivos Núcleos Regionais, e 

utilizadas para a estruturação das Diretrizes Curriculares Estaduais.  “Durante os anos 

de 2004, 2005 e 2006 a Secretaria do estado da Educação promoveu vários encontros, 

simpósios, semanas de estudos pedagógicos para a elaboração dos textos das Diretrizes 

Curriculares, [...].” (PARANÁ, SEED, 2008, p.08). 

 A caminhada foi longa em processo trabalhoso, porquanto, além da construção 

coletiva dos professores foi necessária uma assessoria dos especialistas para reforçar o 
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conteúdo da proposta. Essa discussão foi retomada num processo maior de elaboração-

discussão-reelaboração, para tratar da especificidade de cada disciplina. Esta 

necessidade gerou o DEB ITINERANTE efetivado “Ao longo dos anos 2007 e 2008 a 

equipe pedagógica do Departamento de Educação Básica (DEB) percorreu os 32 

Núcleos Regionais de Educação [...]” (PARANÁ, SEED, 2008, p.08), organizando esses 

encontros em que os professores se reuniam para discutir e elaborar a proposta dos 

conteúdos, nos aspectos teóricos metodológicos a ser trabalhado. 

 Para ampliar nossa compreensão sobre a construção das Diretrizes 

Curriculares Estaduais, como campo da Formação Continuada dos Professores do 

Ensino Médio, optamos por analisar o conteúdo de algumas disciplinas; com isso, 

elegemos a de Português, História, Geografia e Filosofia na busca da identificação do 

corpo teórico de cada disciplina em sua diretriz.  Na introdução da disciplina há a sua 

elaboração da dimensão histórica, buscando clarear a função desempenhada pela 

disciplina por meio de sua organização nas diversas concepções pedagógicas, e a sua 

função desempenhada na organização da escola pública no Brasil, na constituição da 

nação brasileira. 

 Diante da identificação do percurso histórico da disciplina de Lingua 

Portuguesa, extrai-se que: 

 

[...] confrontando esse percurso com a situação do analfabetismo funcional, de 
dificuldade de leitura compreensiva e produção de textos apresentada pelos 
alunos – segundo os resultados de avaliações em larga escala e, mesmo, de 
pesquisas acadêmicas – as Diretrizes Curriculares Estaduais de Lingua 
Portuguesa requerem, neste momento histórico, novos posicionamentos em 
relação às práticas de ensino; seja pela discussão crítica dessas práticas, seja 
pelo envolvimento direto dos professores na construção de alternativas. 
(PARANÁ, SEED, 2008, PP. 47-8) 

 
A certeza contida nesta argumentação é a da necessidade da elaboração de nova 

proposta, em que os sujeitos envolvidos sejam considerados como tais. Por isso a 

opção das DCE na perspectiva “[...] que dá ênfase à língua viva, dialógica, em 

constante movimentação, permanentemente reflexiva e produtiva [...].” (PARANÁ, 

SEED, 2008, p.48). O entendimento desta concepção aponta o papel da escola como 

responsável na inserção dos alunos nas diferentes práticas sociais, preparando-os para 

a utilização da leitura, da escrita e da oralidade. Esta é a função do ensino da língua 
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materna, a inserção do sujeito nas práticas sociais, conforme esclarecimento desta 

concepção:  

 

[...], nestas diretrizes, vem marcada por uma concepção teórica fundamentada 
em Mikhail Bakhtin. Para ele, o contexto sócio-histórico estrutura o interior 
do diálogo da corrente da comunicação verbal entre os sujeitos históricos e os 
objetos do conhecimento. Trata-se de um dialogismo que se articula à 
construção dos acontecimentos e das estruturas sociais, construindo a 
linguagem de uma sociedade historicamente situada. Neste sentido, as ações 
dos sujeitos históricos produzem linguagens que podem levar à compreensão 
dos confrontos entre conceito e valores de uma sociedade. (PARANÁ, SEED, 
2008, p.30) 

 
Com base nesta argumentação, a ideia se insere na apreensão da linguagem 

para além da alfabetização, pois entende a leitura, a escrita e a oralidade como 

instrumentos de inserção social do indivíduo. Portanto vai além do saber ler e escrever, 

está na assimilação do uso da linguagem para inserção e interação do indivíduo em 

face das exigências das práticas sociais. É neste diálogo construído socialmente que se 

expressam as relações de poder, porquanto a compreensão e apreensão da linguagem 

devem dar voz ao sujeito, “demarcando a sua voz no contexto social”. [...], o acesso ao 

poder, ou sua crítica, é legítimo e é direito para todos os cidadãos. [...]” (PARANÁ, 

SEED, 2008, pp.50-3). 

 Na exposição da dimensão histórica da disciplina de História consta a difícil 

caminhada na organização curricular desta disciplina em face das demandas e lutas 

sociais do percurso histórico brasileiro ora se constituindo como história, ora como 

estudos sociais. Não pretendemos aprofundar tal conteúdo, mas demarcar o corpo 

teórico desta disciplina na sua diretriz que se apresenta como nova proposta. Os 

apontamentos diferenciadores estão relacionados, mais especificamente, às políticas 

propostas pelo Currículo Básico do Paraná49 e sobre as políticas contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais50.  Para formular uma proposta diferenciada 

optou-se pela constituição curricular da disciplina de História em que, “[...], o trabalho 

                                                 
49 Segundo a crítica contida nas DCE, admitem que o Currículo Básico do Paraná apresentou  proposta 
diferenciada, entretanto apontam seus limites: tentativa de estabelecer diálogo com outras disciplinas sem tecer 
as orientações para sua efetivação. Também  propõem o trabalho didático com conteúdos significativos mas não 
esclarecem o caminho para sua realização. Outro aspecto citado nessa crítica é a falta de formação continuada 
para os professores no sentido de prepará-los para o desempenho de tal trabalho diferenciado. 
50 A crítica aos PCNs está relacionada ao pragmatismo do currículo proposto no tocante ao enfoque restrito para 
o espaço escolar, cujo conteúdo enfatiza a aquisição de competências. No final da década de 1990, o Estado do 
Paraná incorporou a proposta dos PCNs. Ver: (PARANÁ 2008, p.48) 
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pedagógico na disciplina deve dialogar com várias vertentes tanto quanto recusar o 

ensino de História marcado pelo dogmatismo e pela ortodoxia.” (PARANÁ, SEED, 

2008, p.45).  

Esse novo caminho metodológico de estudar história se articula numa forma 

de estudá-la por meio da compreensão e da organização de como os sujeitos 

interpretam a história. Posta esta compreensão, assumem o caminho a ser percorrido. 

“Todas as correntes historiográficas apresentadas nestas Diretrizes Curriculares são 

estruturadas por meio da matriz disciplinar da História por Rüsen51” (PARANÁ, 

SEED, 2008, p. 48).  Essa matriz proposta “[...] tem como objeto de estudo os 

processos históricos relativos às ações e às relações humanas praticadas no tempo, 

bem como a respectiva significação atribuída pelos sujeitos, tendo ou não consciência 

dessas ações.” (PARANÁ, SEED, 2008, p.46).  Assim, incluir novos sujeitos insertos em 

suas temporalidades só se torna possível, com a introdução de novos métodos de 

estudar e explicar tal realidade. 

Identificamos três vertentes originárias fundamentadoras da diretriz de 

História, nas DCE, segundo o argumento explicativo de que: 

 

As correntes historiográficas52 Nova História, Nova História Cultural e Nova 
Esquerda Inglesa se desenvolveram, especialmente, na segunda metade do 
século XX e propuseram, de uma forma mais radical, a construção de uma 
nova racionalidade não-linear do pensamento histórico sem eliminar as 
necessárias contribuições da antiga racionalidade. (PARANÁ, SEED, 2008, 
p.49)53 

 
As contribuições e os limites sinalizados nestas correntes para o ensino de História 

fundamentam a escolha metodológica desta diretriz, porém sublinham que tais 

concepções não devem ser entendidas como modelos explicativos, pois há a 

necessidade de compreendê-las em seus respectivos contextos. Quanto à 

intencionalidade das Diretrizes Curriculares é delinear “[...] articulações entre 

abordagens teórico-metodológicas distintas, resguardadas as diferenças e até a 

oposição entre elas, [...], porque possibilita aos alunos compreenderem as experiências 
                                                 
51 Historiador alemão Jörn Rüsen, cuja proposta se origina na contraposição da forma metódica e positivista. 
52  Maiores explicações sobre as origens dessas correntes historiográficas e os teóricos influenciadores na 
educação brasileira está contida, de forma sintética, na própria diretriz de história nas páginas 49-62. (DCE/ 
Paraná). 
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e os sentidos que os sujeitos dão a elas.” (PARANÁ, SEED, 2008, p.57). A ênfase na 

narrativa histórica dos sujeitos constitui, nesta diretriz, o seu princípio organizador. 

 A proposta curricular de geografia nessas DCE traz toda a questão histórica da 

disciplina tanto em nível das políticas federais como as do Estado do Paraná, 

enfocando a incorporação de uma geografia crítica propondo “uma análise social 

econômica e política do espaço geográfico” (PARANÁ, SEED, 2008, p.47) no final 

dos anos de 1980. “No entanto, essa incorporação da Geografia Crítica no ensino 

básico sofreu avanços e retrocessos, em função do contexto histórico [...] de 1990, 

quando aconteceram reformas políticas e econômicas vinculadas ao pensamento 

neoliberal [...]”. (PARANÁ, SEED, 2008, p.47).  

 Na proposta de geografia nos defrontamos com uma maior criticidade, visto 

que os teóricos embasadores trazem conteúdos que dizem respeito ao modo de 

produção da existência humana e suas inter-relações. Frigotto sinaliza a questão da 

reestruturação produtiva e a redução dos postos de trabalho e afirma as consequências 

para a formação do trabalhador. “formação para a qualidade total, formação abstrata, 

policognição e qualificação flexível e polivalente” (apud PARANÁ, SEED, 2008, 

p.48). Há uma preocupação em esclarecer diversos conceitos geográficos e como 

foram utilizados nas diversas correntes dessa disciplina, como por exemplo: “Para o 

pensamento geográfico tradicional [...], a geografia era a ciência dos lugares (e não dos 

homens)”(PARANÁ, SEED,  2008, p.60). Aliás, a questão do espaço é central para o 

desenvolvimento da sociedade capitalista, porquanto é um conceito central para o 

estudo da geografia crítica. 

 De acordo com a proposta das DCE, o ensino de geografia deve perceber: 

 

[...]a sociedade em seus aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos e 
nas relações que ela estabelece com a natureza para a produção do espaço 
geográfico, bem como no estudo de sua disposição espacial. (PARANÁ, 
SEED, 2008, p.68) 

 
O teórico que embasa esta proposta é o professor Milton Santos. Sua produção teórica 

enfoca o espaço com produto social, e para analisá-lo é preciso considerar os 

determinantes políticos, econômicos e culturais num movimento permanente de inter-

relações, isto é, como eles “se constituem na essência social e produzem as 
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transformações sociais.” (PARANÁ, SEED, 2008, p.46). São aspectos sinalizados 

nesta diretriz, conforme registro: 

 

A metodologia de ensino proposta nestas Diretrizes deve permitir que os 
alunos se apropriem dos conceitos fundamentais da Geografia e compreendam 
o processo de produção e transformação do espaço geográfico. Para isso, os 
conteúdos da Geografia devem ser trabalhados de forma crítica e dinâmica, 
interligados com a realidade próxima e distante dos alunos, em coerência com 
os fundamentos teóricos propostos neste documento. (PARANÁ, SEED, 
2008, p.75) 

 
Tal exposição nos traz a compreensão de que o trabalho do professor deve ser 

planejado e bem articulado, numa situação problema, sempre considerando o 

conhecimento prévio do aluno. Outro aspecto importante é a contextualização do 

conteúdo, que “é mais do que relacioná-lo à realidade vivida do aluno, é, 

principalmente, situá-lo historicamente e nas relações políticas, sociais, econômicas, 

culturais, em manifestações espaciais concretas, nas diversas escalas geográficas. 

“(PARANÁ, SEED, 2008, p. 76). Nesta perspectiva crítica os conteúdos estruturantes 

envolvem a dimensão econômica, política, socioambiental e cultural do espaço 

geográfico, enfatizando a “apropriação do meio natural pela sociedade, por meio das 

relações sociais e de trabalho, para a construção de objetos técnicos que compõem as 

redes de produção e circulação [...]. (PARANÁ, SEED, 2008, p. 69). Esse movimento 

dinâmico de transformações da história humana deve ser apreendido pelo aluno como 

uma ação planejada pela humanidade e que envolve intencionalidade política, 

interesses econômicos e produção cultural, determinantes do espaço geográfico. 

 Na disciplina de Filosofia, a explicação do caminho histórico percorrido na 

educação brasileira se constituiu bem mais por retrocessos do que avanços. Entretanto, 

com a LDB 9394/96 “[...], o ensino de filosofia, no Nível Médio, começou a ser 

discutido, embora a tendência das políticas curriculares oficiais fosse a de manter a 

Filosofia em posição de saber transversal às disciplinas do currículo. [...]” (PARANÁ, 

SEED, 2008, p.45). Este argumento aponta o veto de Fernando Henrique Cardoso, em 

2001, ao projeto de lei propondo o retorno de filosofia e sociologia como 

obrigatoriedade no currículo do Ensino Médio.  “No Estado do Paraná, foi aprovada a 
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lei 15.228, em julho de 2006, tornando a Filosofia e a Sociologia obrigatórias na 

matriz curricular do Ensino Médio”. (PARANÁ, SEED, 2008, p.47) 

 A constituição da diretriz curricular de Filosofia aconteceu paralelamente à 

defesa e consolidação desta disciplina no currículo escolar “e da luta pela sua 

legitimação diante da sociedade brasileira, uma vez que seu reconhecimento legal se 

deu na correção da LDB em junho de 2008 pela lei 11.684.” (PARANÁ,  SEED,  

2008, p.47). Diante dessa constituição histórica recente da disciplina de Filosofia, 

torna-se importante indagar: “qual Filosofia ensinar? [...]. filosofar para quê?” 

(PARANÁ, SEED, 2008, p.47). São questões complexas diante de uma sociedade 

complexa em que os alunos ainda não compreenderam a importância do ato de 

filosofar. Encontramos ao longo dos fundamentos teóricos desta diretriz os argumentos 

de Deleuze e Guattari, como fundamentadores desta diretriz. A concepção desses 

autores faz a crítica à transmutação do conceito de filosofia, no tocante à preparação 

profissional do ser humano e sinalizam um desastre absurdo que eles nominam como 

morte do pensamento, em face das exigências do capitalismo universal em suas 

necessidades de mercado, que demanda um caráter imediatista. Segundo eles, o 

movimento requerido pelo capitalismo universal substituiu a crítica filosófica pela 

promoção comercial, transformando o invólucro em conceito, isto é, a coisa é o que 

parece ser e não o que é verdadeiramente. 

 Em contraposição a esta visão comercial, constituída em função do mercado e 

da dimensão enciclopédica do ensinar filosofar, “[...], estas Diretrizes propõem a sua 

dimensão pedagógica. A Filosofia na escola pode significar o espaço da experiência 

filosófica, espaço de provocação do pensamento original, da busca, [...], da análise e 

da criação de conceitos.” (PARANÁ, SEED, 2008, p.51). Neste sentido, espera-se que a 

filosofia subsidie o estudante na organização do pensamento e auxilie na construção de 

sua argumentação. É nesse processo que se espera a criação e recriação de conceitos 

pelo aluno, pela compreensão de que não há conceitos simples. Nisso, o papel “do 

professor poderá assegurar ao estudante a experiência daquilo que é específico da 

atividade filosófica, ou seja, a criação de conceitos.” (PARANÁ, SEED, 2008, p.53).  

Com vistas a isso foram escolhidos os conteúdos estruturantes que “propiciam 

estimular o trabalho da mediação intelectual, o pensar, a busca da profundidade dos 
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conceitos e das suas relações históricas, [...]. (PARANÁ, SEED, 2008, p.5). Nesta 

direção, os estudantes do Ensino Médio devem ter acesso a uma formação política 

através do conhecimento filosófico com “objetivo de problematizar conceitos como o 

de cidadania, democracia, soberania, justiça, igualdade e liberdade, [...]”( PARANÁ, 

2008, p.58), no sentido de levá-los a ampliar sua compreensão da organização da 

sociedade em que estão insertos, e poder interferir nela.  

 Na elaboração dessas Diretrizes, a SEED buscou a participação dos 

professores com o intuito de envolvê-los como sujeitos epistêmicos54, a princípio por 

meio da organização de grandes encontros centralizados em Faxinal do Céu, Curitiba e 

algumas outras cidades, em que participavam professores representantes de cada 

disciplina, na tentativa de abranger todos os Núcleos do Paraná. Esses eventos eram 

organizados por oficinas para tratar da especificidade de cada disciplina, cujo 

professor participante tinha a responsabilidade de levar o conteúdo discutido aos seus 

colegas de Escola.  Noutros encontros como Simpósios, eram ofertados cursos de 

fundamentação teórica, conduzidos por professores das universidades, convidados pelo 

Departamento de Educação Básica, que direcionavam a reflexão e a discussão, 

segundo tema solicitado pelo DEB. Além disso, os professores da rede tiveram a 

oportunidade de estudar e refletir sobre conteúdo contido nas versões preliminares das 

DCE na organização das semanas pedagógicas de início de semestre no ano letivo de 

2005-6, com a elaboração de perguntas, a priori, organizadoras da produção escrita do 

professor. Os textos produzidos pelos professores eram analisados por especialistas da 

área para adequação/validação do conteúdo proposto. A primeira impressão das DCE 

se efetivou em 2007, e não constava o rol dos conteúdos básicos e sua sequenciação 

por série. Fato que causou limitações para o trabalho pedagógico do professor 

desenvolvido em sala de aula. 

A segunda etapa consta da segunda gestão do governo Requião, e foi 

organizada por meio do DEB Itinerante, em 2007-8, para retomar a reflexão sobre as 

                                                 
54 Termo adotado pela Superintendência da Educação - SUED, no início da gestão do governo Requião como um 
pressuposto do trabalho coletivo dos professores na discussão/elaboração das Diretrizes Curriculares do Paraná, 
e, ao mesmo tempo, na efetivação de sua formação continuada, porquanto, o termo é utilizado diferentemente da 
concepção construtivista de ensino e aprendizagem, em que sujeito epistêmico se refere àquele que produz seu 
próprio conhecimento. 
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DCE e ampliar a sua construção, no sentido de avançar na qualidade do trabalho em 

sala de aula. O ato educativo requer olhar permanente para o trabalho desenvolvido em 

sala de aula. Nesta etapa, na tentativa de abranger todos os professores, foram 

organizados encontros descentralizados e, nestes, foram definidos os conteúdos 

básicos e sua sequenciação para cada série, contemplando assim a efetivação do 

objetivo proposto pela escolha do conteúdo estruturante. A edição oficial das DCE se 

concretiza em final de 2009 e traz, anexo, o rol dos conteúdos básicos organizados por 

série. 

Na perspectiva da SEED, a organização deste trabalho coletivo para a 

construção das DCE demandou planejamento, envolvimento e compromisso de todos 

os profissionais da Educação Básica do Paraná, em um movimento que exigiu muitos 

momentos de retomada do trabalho. Os professores elegeram conteúdos estruturantes e 

construíram uma espécie de espinha dorsal das DCE. A escolha foi fundamentada no 

objetivo de resgate do papel da escola pública, que é desenvolver um trabalho 

educativo embasado nos conteúdos disciplinares. Pontuamos, no entanto, o amálgama 

de concepções que subsidiaram essa construção, trazendo obviamente determinações 

para o trabalho pedagógico dos professores. Essa preocupação foi sinalizada por outros 

pesquisadores, a exemplo do que cita (SCHLESENER, 2008, p.51): “[...] cada 

disciplina [...] seguiu diretrizes próprias, fato que determinou algumas alterações na 

abordagem como, por exemplo, pressupor ou não a leitura linear da história.” 

(SCHLESENER, 2008, p.51). 

A construção da nova proposta curricular gerou necessidade de novos 

materiais didáticos, sentida pelos professores devido à escassez de tais materiais. Com 

esse objetivo foi criado o Projeto Folhas, cuja concepção/elaboração iniciou no 

segundo semestre de 2004, conforme relatório emitido em 2007. A partir de sua 

elaboração pode-se identificar a proposta do Folhas como: 

 

 [...] um Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 
que propõe uma metodologia específica de material didático, como forma de 
viabilizar a pesquisa dos saberes e fundamentos teórico-metodológicos das 
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disciplinas que compõem a matriz curricular da Educação Básica da escola 
pública paranaense. (PARANÁ, SEED, 2004, p.01) 

 

Nesse sentido, a elaboração do texto para o Folhas se diferencia de outros textos 

acadêmicos visto que está direcionado à pesquisa de professores e de alunos. Por isso, 

elaborar um texto considerando o aluno como seu interlocutor requer aprofundamento 

e clareza de conceitos. Para atender as especificidades de seu formato foi criado o 

manual Folhas direcionados para cada disciplina, disponibilizando todas as 

informações necessárias aos professores produtores. 

 As orientações/divulgações dessa modalidade de Formação Continuada foram 

encaminhadas por meio de diversos encontros, como reuniões técnicas nos Colégios 

Estaduais, Oficinas descentralizadas e Seminários de Disseminação dessas Políticas 

para os Gestores e Professores da Rede Estadual do Paraná (PARANÁ, SEED, 2007). 

“[...]. O nome “Folhas” inicialmente se apresentou no imaginário como “palavras ao 

vento”, isto é, fragmentos de reflexões que, aos poucos, tomavam forma num 

pensamento organizado e coerente sobre um determinado assunto. (SCHLESENER, 

2008, p. 50).  

Desse modo, a estruturação deste projeto foi organizada em função de três 

eixos: 1- necessidade de efetivação dos conteúdos organizados nas disciplinas das 

Diretrizes Curriculares; 2- Formação Continuada do Professor; 3- e de sua valorização 

profissional. Na perspectiva da SEED, tal projeto se justifica, porque, ao mesmo 

tempo, vem atender à necessidade de construção de materiais didático-pedagógicos de 

qualidade e desenvolve uma prática de pesquisa, no cotidiano escolar dos professores. 

O resultado expresso nessa produção docente subsidia a sua valorização como forma 

de avaliação.  

O Programa é específico e, por se tratar de material didático de pesquisa de 

professores e alunos, seu formato é pequeno, entre 8-12 páginas, estruturado segundo 

normas próprias. Sua caracterização sinaliza que: 
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O Folhas é um texto de autoria e sua produção deve ocorrer de forma 
colaborativa envolvendo o autor e colaboradores: um deles da mesma 
disciplina do autor e os demais das disciplinas com as quais o texto estabelece 
relações interdisciplinares, uma ou duas, conforme a necessidade da pesquisa. 
A segunda relação interdisciplinar não é obrigatória. (PARANÁ, SEED, 2004, 
p. 01)  

 

O autor deve ter sua habilitação na disciplina de inserção do Folhas, bem como atuar 

como  professor da rede estadual do Paraná. Os colaboradores devem ser, de 

preferência, da mesma escola do autor; quando há impossibilidade, poderão ser de 

outra escola, porém do mesmo núcleo educacional. A produção do texto do Folhas 

deve seguir “[...]as orientações do Manual disciplinar, cumprindo as exigências do 

formato e adequação da linguagem. [...]. A preocupação dos professores produtores do 

Folhas deve estar voltada para o uso deste material didático pelos estudantes55 do 

Ensino Médio com um conjunto de especificações a serem observadas: linguagem 

adequada ao desenvolvimento do aluno, com fundamentação teórica da disciplina 

específica e da disciplina que fará a inter-relação, com propostas de atividades ao 

longo do texto, com o objetivo de desafiar/despertar o estudante para a busca do 

conhecimento. “[...] o “Folhas” apresenta um aspecto interdisciplinar  importante na 

construção do conhecimento do aluno e o instiga a questionar e a pensar por si 

próprio.”(SCHLESENER, 2008, p. 50). O autor do Folhas discute com seus 

colaboradores o conteúdo a ser trabalhado.. Estes devem ser um da disciplina 

específica do texto e o outro da disciplina que fará a inter-relação do conteúdo 

produzido. Esse processo de troca ocorre até que o trabalho “seja considerado por 

todos os envolvidos, como pronto para a inscrição. “(PARANÁ, SEED, 2004, p. 09).  

Feita a inscrição no portal Dia-a-dia Educação, o trabalho entrará para o 

processo de validação no NRE, onde será analisado pelos respectivos profissionais das 

disciplinas nas quais o Folhas se insere, na específica e na disciplina da relação 

interdisciplinar, contemplado um prazo de sessenta dias.  Após este prazo, sendo 

validado pelo NRE o texto do Folhas será encaminhado para  análise da SEED, que 

                                                 
55O Programa de Formação Continuada do Folhas  também envolve professores e estudantes do ensino 
Fundamental, porém com uma produção menor, conforme registro em relatório do DEB, em 2006: foram 
produzidas 19 Folhas direcionadas  para o Ensino Fundamental e 412 Folhas para o Ensino Médio. 
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contará igualmente com prazo de sessenta dias. “Esgotadas todas as etapas de 

orientação, o DEB poderá publicar o Folhas ou devolver ao autor para reformulação e 

realização de nova inscrição.” (PARANÁ, SEED, 2004, p. 10). A Formação 

Continuada do Professor, no Programa Folhas, se realiza por meio do processo de 

validação do NRE e da SEED. 

O Programa do Livro Didático Público para o Ensino Médio foi criado em 

março de 2005, a partir do Projeto Folhas.  Como Programa de Formação Continuada 

do Professor, em termos de Educação Brasileira, se apresenta como projeto inovador 

considerando que esse nível de ensino sempre foi deixado à margem dos investimentos 

públicos na educação. Portanto, é uma iniciativa que se justifica pela demanda de 

materiais didáticos para o Ensino Médio, e que foi se desenhando em conseqüência da 

elaboração de alguns textos do Folhas, conforme citação a seguir: “[...]. Essas 

primeiras produções, inicialmente tímidas, consolidaram em alguns escritos muito 

interessantes, que sugeriram a possibilidade de criar [...] Livros Didáticos elaborados 

por professores do Ensino Médio [...].” (SCHLESENER, 2008, p.51).  

Na explicação sobre o que é o Livro Didático Público no Portal da Educação, 

temos que: 

 

[...] é uma forma de Política Pública educacional que faz coincidir com o 
professor a figura do escritor. Trata-se de um material produzido por 
profissionais da rede pública estadual paranaense, envolvendo as doze 
disciplinas de tradição curricular no Ensino Médio: Língua 
Portuguesa/Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, 
História, Filosofia, Sociologia, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira 
Moderna. (PARANÁ, SEED, 2006, p. 01) 

 

O processo de escolha do Folhas para compor o Livro Didático se inicia com o 

encaminhamento da carta convite, em dezembro de 2004, a todos os professores da 

rede estadual paranaense, “para escolha de 5 autores do Livro didático para cada 

disciplina” (PARANÁ, SEED, 2007 p. 09). Todo o processo de análise dos textos até o 

encerramento do processo de escrita e validação dos Folhas, para compor o Livro 
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Didático Público,  demandou um ano de trabalho. Esta produção objetiva a melhoria 

do Ensino Médio, visto que é um nível de ensino carente de reestruturação e 

investimentos.  Na visão da SEED, “O Livro Didático Público, escrito por professores 

da rede pública do Paraná, valoriza seu trabalho intelectual, aproveitando sua 

experiência em sala de aula, incentivando sua criatividade, [...].” (PARANÁ, SEED, 

2007, p.10). O lançamento dos Livros Didáticos se concretizou em dezembro de 2006, 

sendo distribuído aos estudantes do Ensino Médio um conjunto de doze livros das 

respectivas disciplinas, cujo material didático está disponível, também, no site do 

portal eletrônico56.  

Todo o material produzido é disponibilizado aos professores e alunos, no 

sentido de incentivar uma cultura de pesquisa no meio escolar e possibilitar a melhoria 

do trabalho educativo. “O Livro Didático Público insere-se no contexto de um projeto 

mais amplo de Formação Continuada e de valorização do profissional da educação, 

que visa alcançar resultados positivos dentro da sala de aula.” (SCHLESENER, 2008, 

p.59). Esta proposta de Formação Continuada é diferenciada das demais e se situa 

como primeira iniciativa na história da educação brasileira. Como tal, “apresenta 

limites e exige o trabalho constante de crítica e aprofundamento do conteúdo ou de 

revisão ou proposição de “Folhas”. (SCHLESENER, 2008, p.60). Neste sentido, 

apontamos a necessidade recorrente de políticas públicas para a organização do Ensino 

Médio, cujo nível ainda se encontra com defasagem problemática, em termos de 

educação brasileira, conforme estatísticas expressadas nos debates educacionais; 

menos da metade da população de 15 a 17 anos cursam o ensino médio. Lembrando 

que a possibilidade de acesso e permanência dos jovens ao Ensino Médio requer, além 

de uma escola pública de qualidade, condições de sustento de vida desses jovens que 

precisam trabalhar desde cedo para seu sustento e de suas famílias, aspectos 

contraditórios das relações capitalistas que deveriam compor a constituição do material 

didático da escola pública brasileira. Na mensagem sobre o Programa do Livro 

Didático Público, do então secretário Mauricio Requião nos diz que: “[...] aprendemos 

e ensinamos que o livro didático não é mercadoria e o conhecimento produzido pela 

                                                 
56  www.diaadiaeducacao.pr,gov.br 
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humanidade não pode ser apropriado particularmente, [...].” (PARANÁ, SEED, 2006, 

p. 04). Entende-se, na sua afirmação discursiva, a intencionalidade de tais políticas, 

buscando reforçar a condição implícita na necessidade de construção de uma Educação 

Pública de Qualidade, por meio da socialização do conhecimento e dos saberes.  

Os argumentos sobre a necessidade de recuperar a devida função da Escola 

Pública paranaense aparecem correntemente nos documentos legais e textos 

filosóficos, como princípio orientador da proposta de Formação Continuada do 

período em recorte. Coerentemente com esse princípio, e diante das determinações do 

contexto socioeconômico atual para a necessidade de ampliação da oferta da Educação 

a Distância- EaD, a SEED/PR constata algumas dificuldades encontradas 

internamente, entre elas citamos: “[...]. De ordem conceitual – resistência da 

modalidade de EaD, não definição de uma concepção de EaD e de uma política clara 

de atuação na rede.” (PARANÁ, SEED, s/d, p.14). Entretanto, ultrapassadas tais 

dificuldades, a SEED incorpora a ideia da Formação a Distância, conforme 

pontuaremos na sequência do texto, na análise dos Grupos de Estudo em Rede- GTR. 

O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE é um projeto de 

Formação Continuada idealizado desde o início do governo de Requião, a partir de 

diálogo acordado entre os gestores da SEED e os representantes do Sindicato dos 

professores e incorporado na Lei Complementar nº 103/2004 que institui e dispõe 

sobre o Plano de Carreira do Professor do Paraná, afirmando que: 

  

Art. 20. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, destinado ao 
Professor, com objetivo de aprimorar a qualidade da Educação Básica da Rede 
Pública Estadual, de acordo com as necessidades educacionais e sócio-
culturais da Comunidade Escolar. § 1º - O Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE será disciplinado mediante lei, que considere a experiência 
profissional do Professor e os resultados dela obtidos em benefício da 
educação, e terá início dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados 
a partir da promulgação desta lei. (PARANÁ, GOVERNO, 2004, p.05) 
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O modelo desse Programa de Formação Continuada é diferenciado dos demais 

Programas, e único na história da Educação Brasileira. A sua idealização demonstra tal 

intencionalidade, no sentido de envolver os professores da rede estadual, pois é o 

único caminho que lhes possibilitam a promoção para o nível III. Esta lei sofreu 

alteração em dezembro/2004, estabelecendo que a promoção para o nível III ocorrerá 

unicamente dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, a partir da 

data de sua certificação. Aliás, esta é uma questão muito discutida entre os 

profissionais da rede, pois os critérios requeridos pelo PDE/PR exigem uma 

caminhada longa, conforme determinação do referido Plano. Para ingressar no PDE, o 

professor deve estar no nível II e na Classe 11. Lembrando que ao ingressar na rede, o 

professor tem três anos de estágio probatório, cujo período não tem 

promoção/progressão. Passado este período, a progressão se efetiva mediante 

comprovação de horas cursos a cada interstício de dois anos, conforme consta no 

artigo 14; com esses critérios, o professor permanece muito tempo em sua prática, 

para, enfim, ingressar no PDE. Tanto é que alguns profissionais preferem buscar o 

aperfeiçoamento por intermédio de uma pós-graduação stricto senso, mesmo sabendo 

que sua formação não está contemplada na Lei Complementar 103/2004, e, portanto, 

não gozará de avanços na carreira. 

 Em relação à sua aprovação, consta o seguinte ordenamento na referida lei 

complementar: “§ 2º - Enquanto não for aprovada a lei que disciplinará o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, este poderá ser implantado por Decreto.” 

(PARANÁ, GOVERNO, 2004, P. 05). E assim ocorreu por meio do DECRETO Nº 

4482, publicado em 14 de março de 2005 e explicitado a sua implantação. “Art. 1º 

Fica implantado o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, que disciplina a 

promoção e progressão do professor no nível III da carreira”. (PARANÁ, GOVERNO, 

2005, p.01). Entretanto, para nossa análise pontuamos o § 3º do Art. 1º. que diz: 

 

 A qualificação profissional do professor no PDE dar-se-á por meio de estudos 
orientados, nas modalidades presencial e à distância, em programas de pós-
graduação de instituições de ensino superior e que considere a experiência 
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profissional do professor, bem como pela aplicação do conhecimento relativo 
à educação básica e profissional. (PARANÁ, GOVERNO, 2005, p.01) 

 

O Programa valoriza a experiência profissional do professor. Por isso, a consideração 

do projeto de intervenção sinalizado no “Art. 13. O trabalho deverá ter caráter 

propositivo, com indicação, na quarta etapa do processo de seleção, de aplicação e 

avaliação dos resultados, no sistema educacional, decorrentes do trabalho 

desenvolvido.” (PARANÁ, GOVERNO, 2005, p.03).  Nisso buscamos aprofundar 

nossa compreensão em relação à valorização da experiência do professor articulada 

com a valorização profissional, ambas afirmadas como eixos direcionadores dos 

Programas de Formação Continuada em geral, e, mais especificamente do PDE. 

 Em face de tal necessidade, pontuamos alguns argumentos filosóficos 

constitutivos do texto sob o título “Proposta de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação – Estado do Paraná (s/d)”, citado no início deste capítulo, 

cujo conteúdo expressa pela primeira vez, os princípios filosóficos do programa de 

Desenvolvimento Educacional. São ao todo seis princípios que, pela impossibilidade 

de registrá-los no seu conjunto, pontuaremos três, em específico, para nossa análise: 

 

a) compreensão dos professores como intelectuais orgânicos, produtores de 
conhecimentos, os quais devem estar posto à disposição do processo ensino-
aprendizagem; b) organização de um programa de formação continuada, que 
na relação teoria e prática, deve estar atento às reais necessidades de 
enfrentamento de problemas ainda presentes na Educação Básica; 
d)organização de um programa de formação continuada integrado com as 
instituições de ensino superior e, da mesma forma, com o chão da escola; 
(PARANÁ, SEED, s/d,  p. 14-5) 

 

Esse documento foi elaborado envolto por uma filosofia com aspectos complexos que, 

do ponto de vista conceitual, exige aprofundamento nas explicações sobre a forma de 

organização do Programa. A título de exemplificação e esclarecimento: o enfoque na 
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visão de um professor como intelectual orgânico57, diferindo do intelectual tradicional, 

exige uma base teórica sólida para sua compreensão, caso contrário, confunde a cabeça 

do professor ao invés de esclarecer.  Outro aspecto confuso diz respeito à proposta de 

Formação Continuada que prima pela relação teoria e prática, concebendo espaços 

diversos, em que o trabalho seja utilizado como elemento articulador do repensar da 

prática pedagógica contextualizada, como enfrentamento dos problemas reais da 

escola. Entretanto, não há explicação e nem apontamentos ao longo de todo o 

Programa, de como se tornará efetiva tal práxis. Na mesma direção se insere o último 

princípio citado: não esclarece como será organizada ou garantida essa integração 

entre a Formação Continuada do Professor no espaço das Instituições Superiores e o 

chão da escola. Como as IES formarão os professores PDE, de forma a possibilitá-los 

às resoluções dos problemas, ainda presentes na Educação Básica? São questões que 

precisam ser debatidas e esclarecidas para melhor estruturar o Programa, com critérios 

claros, datas previstas a priori, para organização/efetivação de todas as etapas.  Em se 

tratando de um Programa de Formação dos Professores que requer o afastamento dos 

profissionais da sala de aula, é imprescindível que o Programa se constitua por meio 

de uma organização rigorosa, com datas específicas para não prejudicar a efetivação 

do calendário escolar.  

A complexidade de concepções teóricas, sem o devido aprofundamento, se 

mantém nos princípios norteadores do Documento-Síntese do PDE, elaborado em 

2007, disponibilizado no site do Programa58, cujo conteúdo compõe 156 páginas do 

caderno. Os eixos centrais do Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE como 

o projeto de intervenção na escola, a articulação com as Instituições de Ensino 

Superior, a elaboração de materiais didáticos e a formação dos Grupos de Estudo em 

Rede–GTRs foram estruturados, intencionalmente, desde sua gênese. Porém, os 

fundamentos filosóficos, documento inicial (s/d), foram enxugados e apresentados de 

forma mais sintética. Exemplificando: a compreensão do professor como intelectual 

orgânico, citado no primeiro documento, foi substituída pelo argumento: “[...] do 

                                                 
57 Na concepção formulada por Gramsci, intelectual orgânico é aquele que se expressa, de forma explícita, ligado 
numa classe social, diferentemente do intelectual tradicional que procura demonstrar neutralidade em relação às 
classes sociais, demonstrando que está desvinculado delas.  
58 HTTP:WWW.pde.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Resoluções/PDE.pdf 
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reconhecimento dos professores como produtores de conhecimento sobre o processo 

ensino-aprendizagem” (PARANÁ, SEED, 2007, p. 12). Na apresentação do Programa, 

no Documento-Síntese, aparece explicitamente o objetivo do PDE em organizar “uma 

proposta de intervenção na realidade escolar, a ser estruturada a partir de três grandes 

eixos: a proposta de estudo, a elaboração do material didático e a coordenação de 

Grupo de Trabalho em Rede.” (PARANÁ, SEED, 2007, p. 14), elementos que foram 

efetivados na caminhada mais recente, sinalizando que esta proposta de formação só se 

concretiza em 2007, tomada numa forma mais concreta como “um programa de 

Formação Continuada que não encontra modelos públicos similares, [...] (PARANÁ, 

SEED, 2007, p.13); com isso, pretende-se a superação de tudo o que está posto em 

termos de formação de professores, segundo Documento-Síntese do PDE, temos que: 

[...], a grande crítica aos programas de Formação Continuada de professores 
no Brasil é justamente a de considerar que o conjunto dos professores se 
encontra sempre nos mesmos patamares de formação e de experiência 
profissional, sendo atendidos por meio de políticas e ações isoladas e 
fragmentadas. [...], com ofertas de cursos com conteúdos definidos de forma 
centralizada, desconsideradas as reais necessidades da demanda de 
conhecimento teórico-prático dos professores das escolas. (PARANÁ, SEED, 
2007, p. 14) 

 

A pretensão do PDE é reverter esse quadro. E o caminho para reversão, 

segundo o Programa, é a utilização de um projeto de intervenção na realidade escolar 

como forma de efetivar a articulação entre a demanda da escola e a necessidade de 

formar/capacitar melhor o professor para resolver tais problemas. “Dessa forma, o 

professor PDE iniciará suas atividades nesse novo processo de Formação Continuada, 

elaborando um Plano de Trabalho em conjunto com o professor orientador das IES.” 

(PARANÁ, SEED, 2007, p.14). O PDE pretende efetivar um salto qualitativo na 

Educação do Paraná, disponibilizando e assegurando ao professor da rede estadual de 

ensino “[...], a infra-estrutura, as ferramentas tecnológicas e, principalmente, o 

afastamento remunerado de suas atividades, necessário para o bom aproveitamento do 

PDE.” (PARANÁ, SEED, 2007, p. 14). A proposta contida nesse Programa de 

Formação Continuada é, à primeira vista, a realização do sonho de todos os 

intelectuais que sentem a necessidade de estudar. Entretanto, pela falta de clareza e 



 154 
 

aprofundamento como projeto pedagógico, há necessidade de analisar/refletir com 

muito cuidado sobre o PDE. Principalmente, considerando que é uma proposta 

envolvendo disputa política entre uma elite, que está acostumada a gerenciar os 

destinos da educação pública brasileira. No caso específico do Paraná se sustenta 

numa retórica de um projeto diferenciado dos demais. 

 O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE se sustenta em três eixos 

como já citamos anteriormente, a proposta de estudo, a elaboração de materiais 

didáticos e a coordenação de Grupos de Estudos em Rede. Os GTR envolvem os 

outros professores da rede, pois implica uma certificação que conta pontuação elevada, 

tornando-se um campo de Formação Continuada do Professor deveras interessante 

para o Estado, pois possibilita o professor a refletir sobre sua prática sem se ausentar 

da sala de aula, segundo critérios do Programa: “O PDE assume como referência os 

princípios político-pedagógicos da SEED, explicitados nas Diretrizes Curriculares para 

a Educação Básica e as orientações aqui descritas para a Formação Continuada em 

Rede, [...].” (PARANÁ, SEED, 2007, p.15). São ao todo nove princípios que estão 

vinculados à defesa de uma escola pública de qualidade, com a diminuição das 

desigualdades sociais; com a articulação de todos os níveis de ensino; compreensão 

dos professores como sujeitos epistêmicos; promoção do trabalho coletivo e gestão 

democrática no atendimento à diversidade cultural; enfim, todos são princípios 

recorrentes no debate educacional e na legislação brasileira, porém sem a devida 

efetivação. O diferencial nesses princípios que constam no Programa do PDE/PR está 

na imensa tarefa colocada sob a responsabilidade dos professores da rede estadual de 

ensino. Ao professor PDE, cabe a elaboração do projeto de intervenção e a tutoria dos 

demais professores da rede, por meio dos GTRs. Ambos têm responsabilidades pelas 

resoluções dos problemas da Educação Básica. 

Esta relação permanente do professor PDE com os demais professores se 

organiza por meio de sua tutoria em grupos de trabalho em rede – GTR, em que o 

professor tutor propõe as atividades em rede, relacionados com seu projeto de 

intervenção na escola, cujo conteúdo lhe possibilitou o ingresso no PDE, e determina o 

caminho teórico-metodológico dessas atividades. Ao professor tutorado cabe a 
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efetivação da tarefa que lhe atribuirá uma pontuação para sua progressão na sua 

trajetória profissional. “Conceitua-se essa inter-relação como Formação Continuada 

em Rede. [...] Seu objetivo é instituir uma dinâmica permanente de reflexão, discussão 

e construção do conhecimento.” [...]. (PARANÁ, SEED, 2007, p.13). Com isso, a SEED 

afirma sua intencionalidade de “valorizar” o professor, dando-lhe a responsabilidade 

de sanar os problemas ainda existentes na escola, conforme prediz o pressuposto do 

PDE: “organização de um programa de formação continuada atento às reais 

necessidades de enfrentamento de problemas ainda presentes na Educação Básica” 

(PARANÁ, SEED, 2007, p.12). E mais: pretende-se o fortalecimento da articulação 

entre a Educação Básica e o Ensino Superior, objetivando por meio desse processo a 

provocação de novos efeitos nos dois níveis de ensino, inclusive com a pretensão de 

promover uma, “reflexão sobre os currículos das Licenciaturas e sua avaliação [...]”. 

(PARANÁ, SEED, 2007, p.13). 

Durante a leitura e análise documental dos Programas, percebe-se que há uma 

preocupação contínua em tornar efetiva a proposta curricular. “[...]. Nesse sentido, o 

PDE constitui importante estratégia metodológica de implementação e consolidação 

das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica.” (PARANÁ. SEED, 2007, p.17). 

Em nossos apontamentos anteriores temos que nas DCE cada disciplina segue uma 

diretriz fundamentada numa concepção diversa, muitas vezes, antagônicas.  

Confrontamos este aspecto com o argumento contido na proposta do Programa, 

conforme Documento-Síntese:  

O PDE objetiva levar o professor a reconhecer as diferentes correntes 
pedagógicas em suas diversas formas de pensar o conhecimento e a 
aprendizagem, suas ênfases sobre o sujeito (professor ou aluno), ou o objeto (o 
fato), ou sobre a relação (entre os componentes educativos); ou, ainda, sobre o 
relativismo da ciência sugerido pela nova perspectiva do neopragmatismo. 
Nesse sentido a SEED considera a temática [...] mencionada como 
fundamental para ser discutida e aprofundada no processo de formação 
continuada de seus professores, [...]. (PARANÁ, SEED, 2007, p. 16-7) 

 

Diante deste objetivo expresso no documento, pode parecer que há uma preocupação 

em organizar um espaço de Formação Continuada que articule a reflexão sobre a 

prática numa perspectiva de aprofundamento das bases teóricas para o embasamento 
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de tal prática. Entretanto, não basta enfatizar a necessidade de o professor ter clareza 

sobre as diferentes concepções pedagógicas. A leitura sem o devido aprofundamento e 

tempo de elaboração mental pode firmar a idéia de um ecletismo de concepções, sem a 

compreensão sólida de qual caminho metodológico deve pautar seu trabalho. Este 

ecletismo está presente nos textos das DCE e dos Programas analisados. Como 

superar?  Refletindo sobre a experiência? 

Na sequência dos argumentos do Programa se faz a defesa da concepção de 

conhecimento que deve ser inserta e trabalhada, com as referidas explicações e 

apontamentos de autores. Nesse sentido, há clareza nas conceituações contidas no 

documento, sobre as quais argumentaremos de forma sintética: o trato com o 

conhecimento numa perspectiva ontológica que explica “[...] as ações humanas como 

resultado/produto das relações sociais de produção” (PARANÁ, SEED, 2005, p.17). 

Coerentemente o documento expressa que “existem valores comuns a toda a 

humanidade e não se restringem a grupos ou localidades, [...]. (PARANÁ, SEED, 2005, 

p.18). Também aponta que as verdades são produtos da construção histórica e que a 

superficialidade nas exposições deve ser evitada, já que se trata de 

transmissão/assimilação de conhecimento científico. Nesta direção torna-se necessário 

o aprofundamento sobre as contradições presentes numa sociedade desigual em que 

“as tensões entre os pólos opostos devem ser reconhecidas [...], no exame das 

contradições dos sistemas político, econômico, social, cultural e educacional, em face 

do desenvolvimento das forças produtivas.” (SEED, 2007, p. 18). Pontuamos que 

alguns argumentos expressos nos fundamentos político-pedagógicos deste documento 

estão organizados coerentemente com uma visão crítica de mundo. Porém entendemos 

que não bastam os apontamentos retóricos, pois são aspectos complexos que envolvem 

o modo de produzir a existência humana, e, como tais, requerem aprofundamento e 

tempo para serem incorporados num processo de formação consciente da cultura 

humana. Ante a complexidade social atual e a necessidade de uma formação 

aprofundada do professor, que dê conta de um trabalho pedagógico coerente com uma 

visão crítica de mundo, exigem-se propostas de Formação Continuada embasadas em 

políticas públicas contínuas, articuladas com a Formação Inicial. 



 157 
 

3.3- O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DESSES CURSOS, NA 

PERSPECTIVA DA SEED 

  
 O desenvolvimento da análise das políticas educacionais de um governo que 

professa, em sua retórica, um discurso de esquerda, numa sociedade com 

desigualdades sociais profundas, constitui tarefa deveras difícil, pois nos defrontamos 

com textos bem articulados em que, num primeiro momento, aparecem somente 

aspectos positivos. Entretanto, esta pesquisa tem a pretensão de identificar as 

contradições ou limitações do fenômeno analisado, visto que a elaboração de um 

trabalho científico, numa perspectiva crítica, requer tal elucidação. Para tanto, 

buscamos aprofundar nossa compreensão dos Programas de Formação Continuada 

eleitos do período em recorte, por meio de uma conversa dialogada, com alguns 

profissionais que estiveram desde o início do processo, à frente da 

elaboração/efetivação dos Programas no interior da SEED, programação que foi de 

grande valia no esclarecimento de alguns pontos que ainda permaneciam obscuros 

após a leitura e análise dos documentos que compõem este trabalho. É disso que 

trataremos neste capítulo. 

 No formato inicial do Programa de Formação Continuada do Professor, os 

NRE tinham a liberdade de organizar tais cursos, tornando-se inviáveis pela questão da 

demora demandada para os acertos dos encaminhamentos. A proposta para um curso 

vinha à SEED, para os ajustes necessários e retornava ao NRE para os 

encaminhamentos. Feitas as correções, retornavam a SEED, recebiam o aval e 

prosseguiam para o NRE para sua organização/efetivação. Este processo demandava 

tanto tempo que se tornava impossível fazer um agendamento aproximado, porque, se 

o curso estava agendado para o mês de abril, iria acontecer em setembro. Em função 

disso, atualmente toda a parte operacional dos cursos de Formação Continuada para 

todo o Estado, cabe ao Departamento da Formação Continuada da SEED. 

 A questão do planejamento dos cursos envolve diversos critérios a serem 

analisados, pois como a Formação Continuada dos Professores do Paraná se destaca de 

outros Estados brasileiros e é conhecida como a menina dos olhos da SEED, há 

priorização de recursos; com isso há a necessidade de eleger boas propostas para 



 158 
 

atender o Plano de Cargos e Salários do Professor. Está firmado nesta lei que a SEED 

ensejará espaço de formação, tanto para progressão como para promoção.  Diante 

dessas novas propostas de Formação Continuada, houve a necessidade de mudança de 

postura dos professores, pois não estavam acostumados a valorizar a certificação pelo 

formato de capacitação que havia no governo anterior, pois a política era outra. 

Diferentemente, na atual proposta, há valorização da certificação, pois vai contar como 

avanço na ficha funcional. Quando o professor se afasta da sala de aula para participar 

de cursos, ele recebe bolsa-auxílio para se dedicar integralmente ao curso, pois a 

SEED entende que o rigor da comprovação desta frequência é indispensável para a 

compreensão/assimilação do conteúdo trabalhado. No início desta caminhada foi 

difícil trabalhar a conscientização dos professores em relação à exigência de 100% de 

frequência. Na normatização consta que o coordenador do evento pode abonar até 10% 

dessa frequência.  Entretanto, a exigência em relação à participação em tempo integral 

é um critério primordial para alcançar o avanço desejado na qualidade educacional. 

 Ainda no tocante ao planejamento é necessário esclarecer que nos anos 

anteriores, até o conteúdo planejado para o ano letivo de  2009, todos os 

Departamentos organizavam suas planilhas de planejamento de cursos subsidiados 

pelas necessidades que percebiam ao longo de cada ano e organizavam os cursos para 

responder a essas demandas. Também foram utilizados monitoramentos de avaliação 

do evento, cujos relatórios servem como fundamento para pensar/organizar até em 

termos de docentes, carga-horária, propostas de cursos. Porém sinalizamos que cada 

Departamento organiza sua planilha de planejamento segundo as necessidades 

percebidas para seu público alvo.   

 Entender essa caminhada que a SEED fez em termos de Formação Continuada 

do professor requer, também, falar do Folhas como Programa direcionado para uma 

profissionalidade ativa, no entendimento de que exigir essa produção de textos 

didático-pedagógicos do professor requer clareza das concepções teóricas para o 

embasamento de seu trabalho. Essa exigência, segundo a Coordenação de Capacitação 

dos Profissionais da Educação – CCPE se constitui numa necessidade permanente de 

buscar aperfeiçoamento teórico como subsídio para sua produção escrita. Na esteira do 
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Folhas vem a construção do Livro Didático público para consolidar este formato de 

Formação Continuada. 

 Outro aspecto importante a ser pontuado é sobre a avaliação da construção das 

DCE do Paraná, que foi o eixo direcionador dos Programas de Formação Continuada, 

constituindo-se como foco deste campo de Formação para tentar garantir a 

compreensão da especificidade de cada conteúdo e sua fundamentação teórico-

metodológica. Nessa retomada para organizar a escolha/sequenciação do conteúdo 

básico, o DEB itinerante foi-se organizando em processo contínuo, em que foram 

organizados encontros que abrangeram os 32 Núcleos do Estado, apresentando os 

conteúdos básicos eleitos e recebendo novas sugestões. Isto aconteceu entre maio de 

2007 até setembro de 2008. Há o reconhecimento por parte da SEED de que os últimos 

Núcleos visitados já recebiam o rol dos conteúdos basicamente completos. Entretanto 

puderam ter contato e conhecimento do processo de escolha. Outro fato apontado pelo 

DEB foi a submissão de nova leitura critica das DCE, por especialistas de cada 

disciplina de diversas universidades59, contratados pelo DEB para revisar e melhorar o 

texto. Cada parecer emitido por esses professores foi encaminhado para discussão com 

os professores da rede em novo encontro do DEB itinerante. Para completar esse 

processo, no início de 2008, o DEB contratou um grupo de cinco professores 

universitários, doutores em educação, para a efetivação de uma análise critica do texto 

das DCE como um todo, independentemente das disciplinas. Também esses pareceres 

foram discutidos com os professores da rede. Assim se constituiu a versão atual das 

DCE em final de 2008, cujo material foi editorado/impresso em 2009. Entretanto, por 

problemas burocráticos, só serão distribuídos aos professores e para as escolas no 

primeiro semestre de 2010. 

 Em relação ao PDE/Pr, a SEED considera que é um Programa muito 

interessante, porque consegue articular-se com as Instituições de Ensino Superior, e 

possibilita ao professor da rede um tempo de afastamento da escola para se dedicar 

unicamente aos estudos. Nesse tempo, o professor retorna ao espaço acadêmico e pode 

desenvolver um projeto de intervenção na escola em que trabalha com o auxílio de 

seus colegas. No seu segundo ano de PDE, o professor estudante tem a oportunidade 

                                                 
59 UFBH, UFU, UNICAMP, UFPR, UNESP, UEL, etc. 
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de apresentar uma proposta de trabalho por meio do Grupo de Estudo em Rede – GTR, 

num formato de EaD e pode contar com o auxílio dos professores da rede que se 

inscreverem na sua proposta de trabalho. Todo o trabalho desenvolvido tem a tutoria 

do professor PDE que conduz todo o processo de discussão do Fórum virtual e 

postagem das produções. Com isso, a SEED consegue, teoricamente, abranger todos 

os professores mantendo uma discussão sobre a proposta pedagógica da escola. 

Sinalizamos, também que a SEED, nos últimos anos, está trabalhando mais 

intensamente com a EaD.  

 No tocante a avaliação dos resultados da efetivação dos Programas de 

Formação Continuada, segundo o DEB ainda não é possível avaliar se houve melhoria 

do processo pedagógico em sala de aula, pois isso demanda tempo. Entretanto há  

entendimento de que houve melhoria em função dos resultados das escolas do Paraná 

constante do IDEB e outras avaliações federais. Em texto produzido para a 

organização da primeira semana pedagógica de 2009, temos a constituição de alguns 

argumentos avaliativos da SEED em relação aos limites e avanços alcançados nas 

escolas da rede estadual do Paraná no tocante à construção/assimilação das DCE, 

constata que: 

 

 A análise realizada a partir das produções das escolas, na Semana Pedagógica 
de julho de 2008, nos levou a perceber que grande parte das escolas demonstra 
compreensões ainda contraditórias em relação a trabalhar com o conteúdo 
escolar como ponto de partida do currículo. Isso verificou-se quando o tema 
da Semana Pedagógica pontuou a necessidade da escola em abordar os 
Desafios Contemporâneos.[...], as escolas acabam assumindo para si o papel 
de dar conta do desenvolvimento de valores, projetos, temas, os quais, em 
alguma medida, secundarizam o seu papel. [...] (PARANÁ, SEED/SUED, 
2009, p. 10) 
 

Este aspecto decorre, segundo argumentos da SEED, da influência dos PCNs no 

sentido de colocar como responsabilidade da escola a resolução das questões sociais e 

econômicas, quando, na verdade, essas questões devem ser explicitadas através  do 

conhecimento construído historicamente, numa sociedade de classes e que como tal, 

traz contradições em seu modo de produzir sua existência. No entanto há escolas que 

demonstraram clareza em relação ao trabalho pedagógico, perante os desafios 

educacionais contemporâneos, afirmando seu compromisso em “[...] garantir ao sujeito 
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concreto acesso ao conhecimento, à cultura, à formação como humanos”. 

(SEED/SUED, 2009, p. 10).  Todavia, diante da explicitação do desenvolvimento de 

um trabalho intenso e recente, no seio de uma realidade social tão complexa, os 

desafios da organização de um currículo disciplinar da escola pública é, sem dúvida, 

imenso desafio expresso nas demandas impostas que vão muito além da dimensão 

curricular.  Mesmo assim, essa escola não pode abrir mão de desenvolver seu papel na 

formação do cidadão crítico e da sua emancipação. (PARANÁ, SEED, SUED, 2009) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O nosso ingresso nessa caminhada de estudo intenso se deu por algumas 

dúvidas e curiosidades em relação ao conteúdo pesquisado. A Formação Continuada é 

tema recorrente nos discursos e embates na educação brasileira; no caso específico das 

políticas do Estado do Paraná, requer estudo, debate e análise para a sua melhor 

explicitação. As aulas do mestrado ampliaram nosso campo de questionamento e 

potenciaram nossas curiosidades. Percebemos, com isso, que o caminho da pesquisa é 

caminho sem volta e de contínuo aprofundamento. Assim, na investigação a que nos 

propusemos, cada vez mais sentíamos a necessidade de ampliar a compreensão da 

totalidade, no campo da história da educação brasileira e sua inter-relação com a 

organização das relações sociais capitalistas, inseridas nas determinações das políticas 

internacionais. Embora o término deste trabalho apresente algumas conclusões, o 

espaço para discussão continua aberto, pois o tempo curto de estudo/análise não 

propicia a demonstração de todas as possibilidades e limites do fenômeno analisado. 

Ademais, avaliar Políticas Públicas de Formação Continuada do Professor, como 

espaço de possibilidades da construção de utopias, diante do acirramento da 

contradição entre capital e trabalho, requer continuidade da leitura e debate do 

fenômeno. A utopia apontada neste trabalho é um conceito marxista, porquanto 

fundamentado na ação prática do homem. Quando Marx aponta a questão da utopia, 

ele o faz com base nas possibilidades históricas reais.  Na Ideologia Alemã ele afirma 

que a verdade está na prática. Porém não podemos confundir tal prática com 

pragmatismo ou experiência. Para o marxismo, a prática se expressa na realidade 

concreta do agir e o pensar do homem, como momentos interligados no movimento 

dialético da história. Nesta perspectiva, “[...] a transformação do mundo implica e 

pressupõe a interpretação correta deste mesmo mundo.” (MARX e ENGELS, 2002, p. 

XXXVII). 

 O percurso percorrido foi árduo em função das exigências das leituras e 

elaborações de argumentos, em tempo curto, quando, na verdade, necessitávamos de 

período maior para discussão e assimilação das compreensões teóricas. Os embates 

travados com colegas, durante as aulas, nos auxiliaram a perceber que os fenômenos 
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debatidos permaneciam na superficialidade, isto é, na aparência da coisa e não 

conseguíamos atingir a compreensão de sua essência. Com isso foi necessário maior 

aprofundamento nas conceituações de Marx em relação à explicitação do modo de 

produzir a existência humana no capitalismo, em coerência com seu argumento 

firmado na 11ª tese sobre Feuerbach. “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo 

diferentemente, cabe transformá-lo” (MARX, 1974, p. 59). 

 Desse modo, o encerramento formal do trabalho de pesquisa exige algumas 

considerações em relação ao objeto pesquisado. Esta é a tarefa proposta, na sequência. 

 No primeiro capítulo, buscamos situar o debate pedagógico sobre a Formação 

Continuada inserido nas transformações conjunturais do capitalismo brasileiro, 

determinado pelo interesse do grande capital internacional e suas derivações para as 

reformas das políticas educacionais, mais especificamente, para a formação do 

professor.  Nesse contexto, destacamos os novos eixos do modo de produção no 

capitalismo globalizado, explicitando o aumento do acirramento entre o capital e o 

trabalho, expresso nas novas formas de organização do processo de trabalho. Neste, há 

uma potenciação da exploração da força de trabalho entrando na precarização, em 

movimento legitimado pelos interesses do capital, e que determina formas de alienação 

mais fetichizada do processo de trabalho perante o trabalhador, em face da afirmativa 

marxiana expressada por Antunes, de que o capital não consegue sua autovalorização; 

pelo contrário, ele depende da exploração do trabalho vivo. 

Destacamos dessas transformações as consequências para a organização do 

processo de trabalho no Brasil e para o trabalhador brasileiro.  O país tem atraído 

investimentos do capital estrangeiro pela farta mão-de-obra barata que possui. Este 

aspecto traz consequências negativas para a organização da educação, pois impede o 

desenvolvimento de políticas educacionais no campo tecnológico, obstaculizando o 

desenvolvimento científico. Apesar dessas determinações, a concepção marxista nos 

permite destacar a dupla característica da educação na sua função de lidar com o 

conhecimento, expressando-se como espaço de possibilidades.  Embora a educação 

pública seja formação para o trabalho, é também um espaço que permite pensar o 

contraditório. Nessa dinâmica da sociedade capitalista, Marx, ao compreendê-la, 

demonstra, em sua fantástica argumentação, a possibilidade da construção de utopias, 
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isto é, para além das aparências, existem alternativas. Isso exige a explicitação das 

contradições inerentes ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, e as 

consequências geradas para o modo de produzir a existência humana, no seu conjunto. 

Como afirma Harvey, ao tratar da passagem do taylorismo/fordismo à flexibilização 

do mercado capitalista “[...] a mudança organizacional e tecnológica também tem 

papel-chave na modificação da dinâmica da luta de classes, movida por ambos os 

lados, no domínio dos mercados de trabalho e do controle do trabalho.” (HARVEY, 

2006, p. 169). 

Essas determinações trouxeram reformas para as políticas educacionais 

brasileiras, entrando no país uma avalanche de documentos legais durante a década de 

1990. Nisso, há consequências para a formação do professor, em cujo conteúdo 

destacamos sua formação inicial, retirada do espaço das Universidades e colocada 

como responsabilidade da nova criação legal, os Institutos Superiores de Educação - 

ISES, em formato diferenciado de todo o conteúdo construído por meio de discussões 

e reivindicações dos intelectuais da educação. Outra questão, confirmativa da 

fragilização da formação inicial, foi a ênfase direcionadora dos cursos de EaD, a 

maioria sob responsabilidade da iniciativa privada, como espaço de formação superior, 

em nível de graduação dos professores. Nesse contexto nasce o campo da Formação 

Continuada do Professor, subsidiada pelo discurso recorrente da necessidade de 

investir na sua formação, para a melhoria educacional. Entretanto, em face da análise 

mais aprofundada, se explicita que a questão central presente nessa conjuntura, 

objetiva responder às fragilizações das Licenciaturas e definir o projeto pedagógico a 

ser efetivado em sala de aula. 

Assim, vimos, no segundo capítulo, que o conteúdo motivador das políticas 

para a Formação Continuada do Professor contém suas orientações primárias nos 

documentos dos organismos internacionais, no caso analisado, relatório do Banco 

Mundial e orientações da UNESCO. Estes documentos estão alinhados coerentemente 

com o argumento de investir em formação prática do professor, como preparação para 

atender aos problemas imediatos da sala de aula. Nessa perspectiva, prioriza-se a 

pedagogia das competências e se concede à escola uma “autonomia” em que se insere 

a participação da comunidade escolar na chamada gestão democrática. No entanto, tal 
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autonomia abrange alguns aspectos do processo educativo60, ficando ao encargo do 

governo central a definição do currículo e dos diversos sistemas federais de avaliação. 

Todavia apontamos a questão do currículo como foro adequado para organizar um 

trabalho diferenciado. O exemplo disso, a elaboração do Livro Didático Público que se 

constituiu como espaço de Formação Continuada do Professor do Ensino Médio do 

Paraná, com a pretensão, segundo a SEED, de introduzir um trabalho pedagógico por 

meio de uma leitura crítica do conhecimento científico, organizado historicamente.  

A questão do Ensino Médio, nas políticas federais, continua à margem dos 

investimentos públicos. Frigotto nos lembra que mais de 50% dos jovens brasileiros 

não têm garantido o seu acesso ao Ensino Médio, pela ausência de políticas públicas.  

Quanto à Formação Continuada do Professor, o direcionamento está para sua 

efetivação no próprio espaço de trabalho, pois para os jovens das classes populares o 

senso comum da pedagogia das competências é o suficiente. Não é necessário investir 

em formação acadêmica sólida para o professor que vai preparar o jovem para um 

emprego precário ou para saber como sobreviver na informalidade.  Para isso basta 

que o professor exercite a reflexão sobre a prática ou participe de cursos rápidos de 

Educação a distância. Entretanto essa concepção desconsidera a escola como espaço 

de construção de alternativas, na sua dupla face, no atendimento das necessidades 

postas, mas também na construção de novos conhecimentos. Nas afirmações de Marx 

compreendemos que a história humana é repleta de possibilidades. E, como tal, 

permite à escola trabalhar com o conhecimento já construído e organizado 

historicamente para explicitar o conteúdo direcionador dessa história, bem como para 

visualizar novas formas de organizar a produção da existência da humanidade. O que é 

característico da ciência marxista é trabalhar com a utopia, isto é, na demonstração de 

que é possível estabelecer novos caminhos na história da humanidade. Vivenciamos 

um tempo histórico, em que somos afetados com informações midiáticas de forma 

potenciada. Isso gera determinações em nossa visão de mundo, obstaculizando a nossa 

capacidade de construir argumentos críticos em relação ao contexto em que estamos 

                                                 
60 Trabalhar no sentido de buscar  recursos e ajudar a resolver a questão da violência, que tem entrado no espaço 
escolar. Fazer parte do conselho escolar que ajuda a administrar os parcos recursos advindos de pequenos 
projetos já direcionados pelo Banco Mundial, como, por exemplo, “Dinheiro direto na Escola”- projeto que 
direciona o que pode ou não ser comprado, e que a comunidade escolar precisa prestar conta detalhadamente. 
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inseridos. Neste sentido, entendemos que o papel da escola é, inclusive, rever 

conceitos e não se acomodar aos direcionamentos das políticas públicas educacionais, 

apresentadas no interesse do grande capital internacional. Lembrando do argumento 

marxista de que para transformar o mundo é preciso interpretá-lo corretamente. 

Tanto nas orientações internacionais analisadas, quanto nas políticas 

educacionais federais, identificamos a valorização de uma formação do professor, da 

prática e na prática. Portanto as reformas educacionais federais expressam essa 

coerência contrapondo-se à fundamentação teórica sólida defendida pelos intelectuais 

brasileiros na luta pela construção da escola pública de qualidade. Com o agravamento 

da crise, nos defrontamos com a impossibilidade de construir essa escola, a qual nunca 

existiu. Diante de uma maior fragmentação das políticas educacionais para a formação 

do professor, nos encontramos diante de uma encruzilhada. Considerando que o modo 

de produção capitalista tem a necessidade de mais intensa exploração da força de 

trabalho, pode-se apontar a degradação conjunta da formação do professor e da escola 

de preparação dos trabalhadores.  

A partir da década de noventa, temos uma reestruturação produtiva com novas 

demandas para a educação e nova reestruturação do Estado e das políticas 

educacionais para a formação do professor. Como isso vai influenciar o governo 

Requião, e por que se investe com tanta intensidade nas políticas de Formação 

Continuada desse profissional?  

Na análise dos documentos subsidiadores dos Programas de Formação 

Continuada da SEED, pudemos perceber que a elaboração dos Programas se foram 

estruturando durante a caminhada, em processo que permitiu a mudança de formatos. 

O primeiro documento filosófico (2003) defendia uma proposta de Formação 

Continuada mais descentralizada, com pequenos grupos, com objetivo de aproximar o 

grupo e se fortalecer como espaço de discussão/análise/síntese dos temas e problemas 

abordados. Já na sequência da reelaboração desse documento filosófico, houve uma 

mudança de feição na proposta, voltando-se mais para uma organização pragmática, 

que envolve grandes grupos, preferindo envolver alguns profissionais representantes 

de cada área para a discussão e orientação dos temas voltados para a construção das 

DCE. Estes professores voltavam para suas escolas e conduziam o processo de 



 167 
 

discussão sobre os conteúdos das DCE com todos seus colegas e professores. 

Entretanto, os dois documentos não ultrapassaram a possibilidade de análise dos 

problemas imediatos da escola, como critério qualificador da formação do professor. 

Apontamos como elemento positivo o envolvimento dos professores na construção das 

DCE, pois pela primeira vez os professores foram chamados a falar e a produzir. A 

forma como foi organizado o processo, com diversos encontros já citados na análise do 

Programa DEB Itinerante, traz a confirmação dessa tentativa. Conforme afirmado 

numa pesquisa em campo sobre as DCE, que “apesar das limitações enfrentadas, o 

processo de construção das DCE, expressou [...] uma aproximação ao processo 

democrático possível no atual momento histórico e, sobretudo indicou um importante 

caminho de superação a ser trilhado.” (BATISTÃO, 2009, p. 74). Pontuamos que a 

possibilidade de elaborar coletivamente um currículo traz transformações, pois se 

insere numa formação política que é indispensável para a construção de uma da escola 

pública de qualidade. 

Outra questão pontuada como limite é a ausência de articulação entre os 

Programas de Formação Continuada analisados. Cada Programa tem seu departamento 

e faz seu planejamento segundo sua planilha de demandas diagnosticadas. Não há um 

vínculo entre os diversos programas. Subentende-se, de consequência, que tais 

Programas não se inserem num projeto amplo de políticas públicas educacionais para a 

classe trabalhadora, com objetivos claros no tocante ao tipo de homem que se deseja 

formar, e para qual sociedade. Esta questão ontológica não está clara nas políticas de 

Formação Continuada da SEED. Ora se fala em formar um sujeito crítico que possa 

intervir conscientemente em sua realidade social, ora se fala na importância do 

desenvolvimento de um trabalho para sanar os problemas imediatos da escola, o que 

requer o “atendimento e respeito à diversidade cultural”. (PARANÁ, SEED, 2007, p. 

15). Constituem, na verdade, discursos antagônicos, defensores de projetos sociais 

divergentes.  

Outro aspecto importante a ser apontado, é a afirmativa da SEED de que no 

governo anterior a ausência de uma reflexão sistemática sobre o trabalho educativo 

gerou uma Formação Continuada alienada desse processo. No entanto, no governo 

Requião essa reflexão sistematizada não se efetivou de forma genérica. O ecletismo 
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presente nas DCE e Programas analisados demonstra a necessidade dessa 

sistematização, com aprofundamento e debates sobre o processo educativo da escola. 

 Em relação ao PDE/Pr, vimos como avanço o afastamento remunerado do 

professor, com todas as despesas pagas com bolsa-auxílio, para desenvolver seus 

estudos, retornando ao espaço universitário. Este é um aspecto importante, conceder ao 

professor o tempo para estudar. Ao concluir o período de estudo, o professor tem a 

garantia de sua promoção para o nível imediatamente superior, pois cumpriu com o 

aperfeiçoamento profissional “necessário” para a melhoria educacional, e dará retorno 

ao tentar implantar o projeto de intervenção na escola pública. Entretanto, sublinhamos 

nossa apreensão em relação a este último aspecto: ao jogar a responsabilidade para o 

professor, por meio de seu projeto de intervenção como possibilidade de melhorar sua 

prática, o governo Requião e a SEED não estariam construindo uma política de 

responsabilização unicamente do professor, desvinculada das políticas públicas 

educacionais e da realidade social mais ampla, no lugar do argumento de valorização 

profissional?  

Ao longo de todo o Programa identificamos a consideração dada à experiência 

do professor. Tanto é que o projeto de intervenção na escola está no centro dessa 

formação, alcançando os demais professores da rede por meio do GTR. Esse eixo nos 

remete ao seguinte questionamento: será que a identificação/análise dos problemas 

imediatos da escola é o suficiente para buscar sua resolução, via projeto de 

intervenção, devidamente assessorado pelos professores das IES? Todo conhecimento 

se produz pela relação teoria e pratica; quando se parte da empiria imediata e se 

pretende a ela voltar também em pouco tempo, corre-se o risco de fazer da teoria um 

mero instrumental explicativo e não de um verdadeiro aprofundamento e de 

compreensão do conjunto de relações.  

Em relação ao conceito de qualidade da educação pública contida nos 

Programas de Formação Continuada, em específico do PDE, assinalamos que 

permanece confusa a relação do que consta nos documentos analisados e a forma da 

sua efetivação. Se o formato do PDE/PR for a solução para os problemas da baixa 

qualidade da Educação Básica, então superamos o histórico debate nacional sobre a 

necessidade de investir em políticas públicas que possibilite uma sólida formação 
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teórica?  E mais: questionamos a postura do governo e da SEED em não considerar 

cursos de mestrado ou doutorado, em outras instituições, como critério de promoção.  

Se o objetivo das políticas de Formação Continuada do Professor é a melhoria de 

qualidade da escola pública e a valorização profissional, e, no reconhecimento da 

importância dessa formação para a efetivação da melhoria do processo educativo, 

devem-se considerar todas as oportunidades possíveis, que não apenas o PDE. Este 

fato tem engessado a possibilidade de tal aperfeiçoamento para os professores em 

início de carreira na rede estadual. 

Ainda em relação ao PDE, vislumbramos a pretensão da SEED na 

organização/efetivação dos Grupos de Estudo em Rede, uma perspectiva pragmática e 

aligeirada com enfoque que destaca quase exclusivamente a questão da certificação. 

Neste aspecto cabe um paralelo com a teoria de Nóvoa, na defesa de uma formação 

continuada do professor por meio da formação de redes.  Esta parece ser a tendência 

da proposta do Paraná, pois os demais programas não se efetivaram como políticas 

públicas. Porém o PDE tem sido organizado para ser efetivado como política pública. 

Um dos argumentos apontados como positivo, pela SEED, é a importância do 

desenvolvimento dos GTR, na defesa de que é um Programa de EaD, envolvendo um 

grande grupo de professores que estarão refletindo nas questões da prática educativa 

ao mesmo tempo. Segundo tais políticas, isso facilita o movimento da escola, pois não 

retira o professor da sala de aula para estudar. Isto é um processo rápido, econômico e 

pragmático, pois o professor se ocupa da efetivação das tarefinhas solicitadas, nas 

horas atividades. Cabe outro paralelo com a tendência expressada nas políticas federais 

em relação à formação do professor, constante na LDB 9394/96: “Art. 80 – O Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.” 

(SAVIANI, 2004, p. 186).   

Como vimos, no Paraná, a maioria dos Programas de Formação Continuada do 

Professor não se insere como política de Estado e sim como Programas de governo, do 

que deriva a importância da pretensão em transformar o Programa do PDE em política 

de Estado. O governo do Paraná e a SEED entendem que o PDE é uma proposta 



 170 
 

diferenciada de Formação Continuada com “princípios inovadores da formação em 

serviço.” (PARANÁ, SEED, 2007, p. 17). 

 Na Defesa deste trabalho, em 30.06.2010, quando afirmávamos para a Banca 

examinadora, que no Paraná não havia Política Pública de Formação Continuada do 

Professor do Ensino Médio e sim Programas de governo, a Assembleia Legislativa 

aprovava o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE como política de 

Estado, por meio da Lei Complementar Nº 130, publicada no Diário Oficial nº 8262 de 

14 de Julho de 2010. A lei afirma o PDE como “um Programa de Capacitação 

Continuada implantado como uma política educacional de caráter permanente, [...]” 

(PARANÁ, GOVERNO, 2010, p. 01). Pontuamos que esta lei não traz alterações 

significativas em relação ao formato do Programa. Continua sua ênfase no Projeto de 

intervenção pedagógica, como eixo possibilitador de superação das dificuldades 

enfrentadas na Educação Básica. Também continua sob a responsabilidade da SEED a 

aprovação da proposta didático-pedagógica e a metodologia do Programa, cabendo às 

IES coordenar as ações técnicas e administrativas, seguindo as exigências das DCE do 

Estado, conforme § 4º do artigo. 5º da referida Lei. Citamos, entretanto, a alteração do 

critério para ingresso no Programa. Do Nível II e Classe 11 para o Nível II Classe 8. 

Porém com a validação da certificação para ingresso no nível III, quando o professor 

alcançar a classe 11. Outra alteração importante está na ampliação de vagas, das mil 

vagas previstas no Decreto nº 4482/2005 passou-se a assegurar, para ingresso no 

Programa, a oferta mínima de vagas em 3% (três por cento) ao ano, do número de 

cargos efetivos do Quadro Próprio do Magistério – QPM.  

 Enfim, pontuamos que os avanços conquistados nos Programas de Formação 

Continuada do Paraná se constituíram dentro das possibilidades históricas do 

capitalismo atual. Tais Programas, construídos num processo de correlação de forças 

determinadas pelas políticas federais, se firmaram como espaço diferenciado de 

formação, abrindo brechas para a tentativa de uma construção coletiva, através de uma 

proposta curricular com ênfase no conhecimento científico disciplinar.  

Afirmamos, entretanto, que os Programas de Formação Continuada analisados 

e o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, não estão referenciados na 

classe trabalhadora, pois não venceram a tese que subsidia a luta histórica por uma 
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educação pública de qualidade que diz respeito à constituição da sólida formação 

teórica para a Formação do Professor da Educação Básica. A ênfase no Projeto de 

intervenção, nos problemas imediatos da escola, na experiência do professor como 

fundamentos para a Formação Continuada nos desafiam a aprofundar o debate sobre o 

PDE, como política pública de Estado. Sublinhamos, porém, a importância do 

Programa e de seu alargamento, no entendimento de que o debate suscitará a 

participação de todos os agentes envolvidos no processo, o que pode propiciar 

aprofundamento teórico e maior clareza metodológica para sua organização e 

efetivação.  

Entendemos que o estado do Paraná não é uma ilha cercada pelo oceano por 

todos os lados. Isto é, a lógica do capitalismo internacionalizado está presente no 

contexto do Estado. Considerando que o modo de produzir a existência influencia as 

demais dimensões da organização social, seria ingenuidade afirmar que os Programas 

de Formação Continuada foram elaborados num contexto isento da influência das 

políticas federais e orientações internacionais. Em todos os documentos analisados, 

reitera-se a necessidade e a importância da educação de qualidade. Entretanto não 

ultrapassa a retórica, pois o que está posto nessa análise é que os trabalhadores e 

professores tem tido sua formação cada vez mais precarizada.  Ademais, evidenciamos 

que a formação do professor está atrelada aos interesses de classe. Por mais avançados 

que sejam os Programas de Formação Continuada do Professor no Paraná, eles se 

inserem no “modo de produção capitalista que é atravessado por interesses 

antagônicos entre capital e trabalho [...]” (PEREIRA e PEIXOTO, 2009, p.13). Assim, 

entendemos que os avanços apontados foram os possíveis de serem efetivados dentro 

da atual conjuntura, e que a construção dos Programas de Formação Continuada da 

rede estadual do Paraná também se constituiu numa arena de luta de classes. 
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