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1. INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira tem grandes desafios a
enfrentar nos próximos anos, em especial
aqueles relativos às desigualdades sociais e

econômicas que ainda a marcam. As responsabilidades dos
poderes públicos neste sentido são múltiplas. Uma delas assume
particular relevância: a implementação de políticas consistentes
no campo da educação.

De fato, as relações sociais, políticas e econômicas
que caracterizam o mundo moderno requerem respostas
inovadoras e diferenciadas. A integração econômica e cultural, a
velocidade do avanço científico e tecnológico, as modificações
no perfil das atividades econômicas e das profissões colocam
questionamentos que devem ser enfrentados por meio de políticas
efetivas.

Torna-se cada vez mais crítica a necessidade de se
assegurar uma educação de qualidade, que garanta o acesso ao
saber, a adequada preparação para a inserção no mundo do
trabalho e, deste modo, a cidadania para cada brasileiro,
independentemente da localidade em que tenha nascido ou da
camada social de que faça parte.

A  legislação educacional hoje em vigor, representada
particularmente pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional (LDB), demonstra ter assimilado estas
necessidades e apresenta dispositivos que, cumpridos, podem
traçar um caminho seguro nesta direção.

Um dos mais importantes princípios inscritos na
Constituição é o da garantia do padrão de qualidade da educação
escolar (art. 206, VII), traduzido na LDB pela necessidade de
definição de padrões mínimos de qualidade do ensino (art. 4º,
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IX), a serem definidos e implementados mediante a colaboração entre a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios (art. 74).

A garantia da qualidade da educação depende de vários fatores. O mais importante deles,
com certeza, é aquele relativo à competência dos profissionais do magistério. Educadores bem
formados, atualizados e motivados constituem o elemento básico para uma educação de qualidade.

O ensino brasileiro, porém, assistiu, durante muito tempo, a uma lamentável e contínua
desvalorização desses profissionais. A extraordinária expansão dos sistemas escolares públicos, ocorrida
a partir dos anos 60, não foi proporcionalmente acompanhada pela necessária elevação dos recursos
financeiros, resultando em uma progressiva redução de disponibilidade de meios e de remuneração
dos docentes e demais trabalhadores da educação. Esta dinâmica negativa atingiu também as escolas
de formação do magistério em nível médio, resultando em uma crescente deterioração dos seus
programas de formação, tanto no que diz respeito à sua própria manutenção como no seu esvaziamento,
decorrente do baixo nível de remuneração profissional; as escolas de formação em nível superior,
além de questões inerentes à própria concepção acadêmica interna dos seus cursos, também se
encontram em crise dado o crescente desinteresse motivado pelos poucos atrativos que hoje a profissão
do magistério oferece.

O enfrentamento deste quadro crítico se fez, ao longo do tempo, através de diferentes
estratégias, que em muitos casos se situaram muito mais no campo do possível do que o do desejável.
Em muitas regiões, a falta de professores com a adequada formação ensejou a contratação de
professores leigos, combinando, em prejuízo da educação, menos qualificação e remuneração mais
baixa; ou então, a contratação de profissionais formados em outras áreas, sem formação pedagógica.
A existência de um grande número de cursos de formação de profissionais do magistério, de qualidade
duvidosa, tem levado vários sistemas de ensino a oferecer programas de educação continuada que
compensem as deficiências de conhecimentos que tais profissionais apresentam no exercício de suas
funções. Tais programas, porém, com freqüência padecem de falta de planejamento de longo prazo e
de meios de financiamento, dificultando ou mesmo impedindo sua continuidade e, por tal motivo,
não alcançando os objetivos para os quais são concebidos.

Este conjunto de fatores vem operando de longa data, comprometendo os esforços para
oferta de uma educação de qualidade, transmissora do saber e formadora da cidadania. Os dados
relativos ao perfil dos professores, obtidos pelo Censo do Professor em 1997,  são bastante ilustrativos,
como pode ser visto na Tabela 1:

Tabela 1
BRASIL – Professores sem Habilitação Mínima para o Nível de Atuação - 1997

(em percentagem)*
Nível/Etapa de Atuação No País Nas Redes Municipais
Pré-escola/Alfabetização 19 26
1ª a 4ª séries 16 28
5ª a 8ª séries 24 33
Médio 10 19

Fonte: MEC/INEP. Censo do Professor - 1997.
* Não considera os professores com graduação, porém sem licenciatura.
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Passados pelo menos cinco anos, o quadro mais recente parece apresentar diferenças
para melhor. A afirmação poderia ser mais categórica caso houvesse feito, no período,  outro censo
do professor. Este começa a ser realizado agora, ao final de 2003.  Os dados obtidos pelo censo
escolar anual de 2002,contudo, ainda que relativos a funções docentes, permite concluir na direção
do progresso, como demonstra a Tabela 2:

1.1. Os principais desafios

O Plano Nacional de Educação indica vários dos desafios que devem ser resolvidos no
âmbito dos sistemas de ensino.

O primeiro deles trata de elevar o perfil de formação dos profissionais do magistério, de
modo a atender, com qualidade, às exigências legais de habilitação. Em outras palavras, providenciar
a erradicação das razões que levam à utilização de professores leigos e, ao mesmo tempo, habilitar
aqueles que já estão atuando nos sistemas e que não podem ser substituídos por outros com formação
adequada.

Os problemas, contudo, não se limitam apenas a vencer este desafio, ele mesmo de grandes
proporções. Há questões muito importantes e que dizem respeito à própria maneira com que são
formados os profissionais do magistério no Brasil.

Com relação à formação inicial2, eles são vários. Em primeiro lugar, é preciso dar solução
definitiva à dicotomia entre teoria e prática nos cursos. Há muito tempo os estágios dos estudantes,
embora importantes, não têm dado conta desta necessária integração. Os cursos de formação não
preparam suficientemente os futuros profissionais para uma adequada inserção nas escolas e órgãos
da educação. Os currículos, no mais das vezes, consideram imensas cargas teóricas (necessárias, é
verdade), mas não fazem a ponte para sua aplicação na realidade. Há problemas também graves na
formação em conteúdo. Os cursos superiores de formação para o magistério na educação infantil e
séries iniciais do ensino fundamental, por exemplo, oferecem carga mínima de conhecimentos nas
áreas curriculares básicas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Estudos Sociais) e excesso de
conteúdos nas disciplinas pedagógicas e afins.

Nas chamadas licenciaturas específicas, principalmente nas universidades, existe uma
clara divisão entre a formação pedagógica (normalmente a cargo das faculdades de educação) e a
formação na área curricular (sob responsabilidade dos institutos ou faculdades de cada uma das
disciplinas). Em geral, o estudante dedica imenso tempo à formação nos conteúdos próprios da área

Tabela 2
BRASIL - Funções Docentes na Educação Básica, por Etapa de Atuação e Formação –

2002 (em percentagem)
Formação

Ensino Médio Ensino Superior
Atuação

Ensino
Fundamenta

l
Com

Magistério
Sem

Magistério
Com

Licenciatura
Sem

Licenciatura
Pré-escola 4,4 64,0 4,2 22,5 4,9
E. F. 1ª a 4ª 2,8 64,0 2,9 26,4 3,9
E. F. 5ª a 8ª 0,3 18,9 5,6 68,3 6,9
E. Médio 0,1  5,2 5,4 79,0       10,3

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2002.
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curricular, recebendo, ao final do curso ou em paralelo, uma tintura de formação nas chamadas
disciplinas pedagógicas. Ou seja, não há unidade na formação do professor, em conteúdo e metodologia,
o que reforça ainda mais os problemas decorrentes da falta de integração entre teoria e prática.

Os cursos de Pedagogia também enfrentam particular dificuldade. As tradicionais
habilitações, existentes desde a Resolução nº 2/69, do então Conselho Federal de Educação, têm
enfrentado séria crise de identidade em função das mudanças que vêm ocorrendo nos próprios sistemas
de ensino. Habilitações tais como inspeção e supervisão escolares de longa data têm perdido seu
sentido de existência, com os sistemas de ensino mais e mais aproveitando, para essas funções,
profissionais do magistério sem essa formação específica. A administração escolar, em nível de
graduação, tem se deparado com práticas cada vez mais rotineiras de indicação de diretores dentre os
integrantes do corpo docente das escolas, sem a exigência formal da habilitação. A orientação
educacional, além de uma alongada discussão interna de sua própria identidade profissional, perdeu
espaço em muitos sistemas educacionais.

Por cima destas questões relativas a cada uma das habilitações, deve ser colocada uma
outra, bem mais abrangente, relativa ao próprio perfil do profissional da educação. Cabe indagar, por
exemplo, se é possível a um administrador escolar desempenhar adequadamente suas funções sem
antes conhecer a especificidade da escola, a relação essencial que nela se desenvolve, isto é, a relação
professor-aluno. Não seria fundamental que, antes de ser diretor, este profissional fosse um professor?
Estas indagações são válidas para os demais profissionais da educação e  têm estado no centro de
discussões, mantidas desde há muito nos meios educacionais,  sobre qual deve ser a tônica da formação
do profissional do magistério: especializada ou generalista? Formação de especialistas ou de educadores
em um sentido mais amplo?

Outro  dilema importante se refere à formação ou habilitação de professores paras as
disciplinas técnicas do ensino profissional, questão antiga e ainda não resolvida. O aproveitamento
de profissionais de outros mercados que não o educacional (engenheiros, contadores, etc.) é importante
para o êxito desta modalidade de ensino. No entanto, é igualmente indispensável que tais profissionais,
uma vez inseridos no magistério, tenham o adequado preparo pedagógico para bem desempenhar
suas funções.

A nova LDB dedica especial atenção à questão da formação do magistério. Dos sete
artigos que compõem seu Título VI, relativo aos profissionais da educação, seis (arts. 61 a 66) estão
diretamente voltados para o assunto. E ainda assim, o art. 67 inclui, dentre seus dispositivos, pelo
menos três que mantêm interface com o tema.

A LDB apresenta uma série de exigências que, em boa medida, respondem a vários dos
problemas mencionados. Como afirma o Plano Nacional de Educação, é preciso definir novas diretrizes
curriculares para os cursos de formação, resolvendo os dilemas da integração teoria-prática e dos
conteúdos pedagógicos com os das áreas curriculares específicas3. É necessário pensar novas formas
de oferta desta formação, seja através das instituições formadoras tradicionais, seja pelos institutos
superiores de educação e os cursos normais superiores, previstos nos arts. 62 e 634. É indispensável
a realização de bons programas de formação em serviço, visando à atualização e ao preenchimento
das lacunas de conhecimentos dos profissionais do magistério em exercício. Face à realidade de vida
destes profissionais, é fundamental estimular a oferta de cursos regulares em período noturno, em
regime modular (oferecidos em períodos de férias, recessos escolares e outros), ainda que sejam
temporários, de modo a atender a necessidades específicas de qualificação em dados sistemas de
ensino. Finalmente, é também importante que o sistema de formação de profissionais do magistério,
em especial as instituições de ensino superior e, dentre estas, as públicas, ampliem e diversifiquem
sua oferta de cursos, contemplando diferentes modalidades e níveis, como cursos de extensão,
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aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, voltados tanto para o profissional que está
na escola, como para aquele que se situa na administração dos sistemas de ensino e ainda para o que
tem por tarefa pesquisar e propor novos caminhos para a educação brasileira.

E tais desafios não se encontram soltos no tempo. Hão de ser vencidos em prazo
estipulado. A LDB, em seu art. 87, instituiu a Década da Educação, determinando também que, até
2006, sejam realizados programas de capacitação para todos os professores em exercício (art. 87. §
3º, III). Está também sinalizado, embora com uma redação do texto legal bastante controversa5, que,
após este ano, somente devem ser admitidos professores habilitados em nível superior ou por
treinamento em serviço (art. 87, § 4º).

Há, pois, muito a fazer. O exame cuidadoso da legislação e de suas exigências permite a
derivação de alternativas adequadas para a ação. É o que este texto se propõe a fazer.

1.2. O interesse da sociedade

A nova legislação educacional demonstra o reconhecimento de que a qualidade do ensino
é diretamente dependente do perfil e da qualificação dos profissionais do magistério.. É interesse
basilar da sociedade a adequada formação desses profissionais. São eles que garantirão o cumprimento
dos objetivos da educação nacional, estabelecidos no art. 2º da LDB:

“ A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Tais objetivos não estão inscritos para serem apenas formalmente considerados. Devem
ser perseguidos sistematicamente. E isto só será possível mediante a existência de um corpo de
educadores que tenha ele mesmo, em sua vida profissional, acesso aos meios básicos para o seu pleno
desenvolvimento intelectual, sua cidadania profissional e a atualização necessária para a qualificação
permanente de seu trabalho pedagógico.

Seria um contra-senso (e, infelizmente, ele pode ser freqüentemente encontrado na
realidade do País) perseguir tais objetivos para a educação nacional se aqueles que a promovem não
tivessem assegurados, para si mesmos, os instrumentos necessários para se preparar para tanto.

1.3. O direito do profissional

È por esta razão que a valorização, a formação adequada é um direito profissional do
magistério, inscrito na Constituição Federal (art. 206, V) e na LDB (art. 3º, VII). Trata-se de uma
condição de cidadania profissional. E, por conseqüência, assegurá-la é um dever do Poder Público.

1.4. O dever do Poder  Público

Com efeito, a LDB, em seu art. 67 estabelece como obrigação dos sistemas de ensino a
definição de planos de carreira que necessariamente incluam o aperfeiçoamento continuado e períodos
para estudos na carga de trabalho de professores e demais profissionais do magistério. E, como já
mencionado, em seu art. 87, instituindo a Década da Educação, determina a municípios e estados a
realização de programas de capacitação para todos os professores em exercício.

A Resolução nº 3, de 1997, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, por sua vez, definindo as diretrizes para elaboração dos novos planos de carreira do
magistério estadual e municipal, menciona explicitamente a obrigatoriedade da existência de programas
de desenvolvimento profissional (art. 5º) e de horas-atividade na carga de trabalho (art. 6º, IV), a
serem destinadas também para estudos.
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Este quadro legal tem um grande objetivo: garantir a cada criança, a cada jovem estudante
um ensino ministrado por profissionais bem preparados, com um perfil adequado ao tempo presente,
capazes de oferecer uma educação coerente com as necessidades de vida de um cidadão na sociedade
moderna.

1.5. Um novo perfil para um novo tempo

O perfil do profissional do magistério atuante em um sistema de ensino comprometido
com a construção de uma sociedade moderna, democrática e participativa deve estar presente em
todas as políticas e ações voltadas para a sua formação, inicial e continuada.

A escola, como instituição formadora, não tem por objetivo apenas proporcionar o acesso
ao conhecimento, mas fazê-lo de modo crítico, oferecendo formação que garanta as reais condições
de cidadania a cada um dos brasileiros.

Ao desdobrar as finalidades gerais da educação nacional, expressas em seu art. 2º, nos
objetivos de cada etapa da educação escolar, a LDB enfatiza a formação do indivíduo-cidadão, isto
é, o ser inserido no meio social do qual deve ser agente participativo e, para tanto, dotado dos meios
intelectuais e dos valores éticos necessários. Enfim, é papel da escola promover o desenvolvimento
da consciência crítica, condição básica da cidadania, que deve inspirar as duas relações fundamentais
do ser humano com o seu meio. A relação homem-natureza, pela qual esta é por ele transformada em
seu benefício e da coletividade. E a relação homem-homem, que deve ser de cooperação, de modo a
que se possa construir una sociedade verdadeiramente democrática.

Uma educação escolar com tais objetivos necessita contar com profissionais cuja formação
e desempenho estejam igualmente neles inspirados. Não se concebe o exercício do magistério como
uma relação de dominação. Tampouco se pode admitir docentes que sejam meros transmissores de
conhecimento, sem passar aos seus alunos a função social deste saber, como instrumento de construção
individual e coletiva. É preciso que os profissionais do magistério sejam eles mesmos dotados de
consciência crítica, capazes de refletir com seus alunos sobre a realidade que os cerca. Profissionais
competentemente formados para oferecer aos seus alunos os meios indispensáveis para que venham
eles a ser agentes participantes da sociedade em que vivem. E profissionais permanentemente
atualizados, capazes de oferecer aos seus alunos os instrumentos necessários à vida em uma sociedade
em rápida e contínua evolução, marcada pelos avanços da ciência e da tecnologia.

Este princípio básico de participação no processo da educação escolar é o que inspira as
determinações da LDB com relação à construção da proposta pedagógica de cada escola. Esta
construção é coletiva, requerendo, pois, que os profissionais do magistério estejam adequadamente
preparados para fazer a leitura da realidade a que a proposta pedagógica deve oferecer resposta e
dotados de habilidades para que sejam capazes de elaborar uma proposta consistente, rica de conteúdos
e práticas que assegurem a qualidade da educação em cada instituição de ensino do País.

Enfim, os sistemas de ensino necessitam de profissionais competentes, aptos a atender
às necessidades de formação integral de seus estudantes Esta competência deve traduzir-se em uma
consciência crítica apurada dos educadores, proporcionando aos alunos uma educação engajada em
seu tempo, contextualizada na realidade. Profissionais capazes de refletir criticamente sobre essa
realidade e de formar seus estudantes como cidadãos autonômos, dotados desta capacidade reflexiva.
Uma competência que se revela na capacidade de desenvolver uma educação participativa, preparando
os estudantes para a convivência em uma sociedade democrática. E, sobretudo, uma competência
que se manifesta pelo efetivo domínio dos conteúdos e metodologias do ensino, garantido por sólida
formação inicial e por atualização permanente. Não é possível a oferta de uma educação que responda
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às necessidades da realidade atual dos alunos se seus mestres não estão em contínuo processo de
atualização de conhecimentos, específicos de sua disciplina ou área de atuação, e gerais sobre a
sociedade, o País e o mundo.

São dois os principais caminhos pelos quais os sistemas de ensino podem garantir este
perfil para os profissionais do magistério atuando em suas escolas. O primeiro, relativo ao seu
recrutamento e seleção. O segundo, referente à garantia de sua atualização permanente.

2. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: A QUALIDADE DA FORMAÇÃO INICIAL

A garantia da qualidade dos processos de recrutamento e seleção e de contratação de
profissionais competentes se situa basicamente na realização de concursos bem elaborados. Aos
sistemas de ensino importa contratar os melhores, isto é, aqueles dotados da mais sólida formação
inicial. Para tanto, é necessário que os editais de concurso sejam muito bem elaborados e estejam de
acordo com a legislação.

É preciso que a Secretaria de Educação atue lado a lado com o órgão municipal responsável
pela seleção e contratação de pessoal, zelando para que os editais dos concursos correspondam às
reais necessidades do sistema de ensino, especificando adequadamente o perfil dos profissionais a
serem contratados, em termos de formação mínima requerida, áreas de atuação, jornada de trabalho,
etc. Cabe aqui relembrar o que dispõe a LDB sobre as exigências mínimas de habilitação para o
exercício do magistério.

A nova LDB, em seu art. 62, dispõe que:
“ A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na modalidade normal”.

Este artigo deve ser lido cuidadosamente. Ele estabelece a regra geral: os docentes devem
ser formados em nível superior. A formação em nível médio é a exceção, admitida em função da
realidade de muitas regiões do País, que deve ser modificada, porém, ao longo do tempo. De fato, no
art. 63, ao tratar dos institutos superiores de educação, a lei dá-lhes a incumbência de oferecer o
curso normal superior, destinado exatamente à formação de docentes para a educação infantil e para
as primeiras séries do ensino fundamental. E muitas instituições de ensino superior já têm oferecido,
em seus cursos de Pedagogia,  a habilitação para o magistério de educação infantil e séries iniciais do
ensino fundamental.

Desapareceu, pois, da legislação aquela seqüência de diferentes formações previstas na
Lei n° 5.692/71. As instituições formadoras não podem mais oferecer cursos de estudos adicionais
ou de licenciatura curta, pois a formação neles obtida não mais preenche os requisitos estabelecidos
pela nova LDB.6

A regra é precisa: todos os professores, em um horizonte razoável de tempo, deverão ter
formação em nível superior. É claro que muitos municípios e mesmo estados terão dificuldades em
perseguir este objetivo. No entanto, as estratégias estão dadas: a criação de novas instituições
formadoras, os institutos superiores de educação, a diversificação de oferta de cursos nas instituições
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já existentes, os programas de formação em serviço, preferencialmente em cooperação com tais
instituições, bem como programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação
superior que queiram se dedicar à educação básica.

A formação dos demais profissionais do magistério é contemplada no art. 64 da LDB:
“ A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e

orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação de Pedagogia ou em nível de
pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional”.

Esta norma é praticamente a mesma constante da Lei n° 5.692/71, eliminando-se, porém,
a denominação de especialistas para tais profissionais. A combinação deste artigo, contudo, com o
parágrafo único do art. 67, introduz uma importante diferença. Determina este dispositivo que “ a
experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos
das normas de cada sistema de ensino”. A Resolução CEB/CNE nº 3/97, por sua vez, definiu, em seu art.
3º, § 1º, estabeleceu o período mínimo de dois anos para tal experiência docente prévia, adquirida em
qualquer nível ou sistema de ensino, público ou privado.

A legislação atribui, portanto, precedência à função da docência em relação às demais
funções de magistério. Daí se infere que o profissional da educação deve ser, antes de mais nada, um
professor. Este espírito das novas normas deverá resultar em profundas mudanças nos cursos de
formação destes profissionais. Na prática, acaba sugerindo que, na formação inicial em nível superior,
por exemplo, o profissional do magistério obtenha primeiro uma licenciatura (função de docência) e
que a preparação para o exercício das demais funções se dê em cursos de pós-graduação ou de
formação superior complementar, como já vem ocorrendo em várias unidades da federação,
especialmente através de cursos de especialização. Como este é um campo de ampla liberdade
curricular, teve o legislador o cuidado de determinar a garantia de uma base de formação comum
nacional (art. 64 da LDB, in fine).

Com certeza a implementação destas estratégias de formação depende diretamente do
estágio de desenvolvimento das instituições em cada região ou localidade. No entanto, mesmo onde
a formação destes profissionais permanecer ocorrendo em cursos de graduação de Pedagogia, seus
currículos deverão ser profundamente revistos para atender às novas exigências formuladas pela
LDB.

Veja-se, pois, que a seleção de profissionais do magistério deve cumprir requisitos bem
claros. Não é possível, por exemplo, realizar um concurso para profissionais leigos. A obrigação legal
e social dos sistemas de ensino é selecionar os melhores. No campo da formação inicial, percebidas
lacunas no perfil dos profissionais, cabe aos sistemas de ensino interagir com as agências formadoras
para o aperfeiçoamento de seus currículos. Assim como participar, especialmente através de organismos
que os representem, dos grandes debates que se travam a respeito das diretrizes curriculares para os
cursos de formação dos profissionais do magistério.

2.1. A habilitação dos professores  leigos

A habilitação de professores leigos é um dos principais desafios a serem enfrentados
pelos sistemas de ensino. Para tanto, há prazos a serem cumpridos e estratégias a serem perseguidas.

Inicialmente cabe esclarecer o conceito de “professor leigo”. Leigo é todo professor que
não dispõe de formação/habilitação específica para o exercício do magistério. Deste modo, é leigo o
professor que cursou apenas o ensino fundamental; aquele que não concluiu o ensino médio; aquele
que completou o ensino médio mas sem habilitação para o magistério; e aquele que, embora tenha
curso superior, não é detentor de diploma de licenciatura. Estes sãos os tipos de professor leigo por
falta de formação. A eles, é preciso adicionar aquele que é leigo por desvio de função, isto é, para o
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exercício do magistério na série ou nível em que está atuando: é o caso, por exemplo, do professor
que, tendo habilitação de nível médio para o magistério, está lecionando nas séries finais do ensino
fundamental.

Cabe uma observação sobre os professores que, sob o regime da Lei nº 5.692/71,
habilitaram-se em cursos de estudos adicionais ou na licenciatura de 1º grau, a chamada licenciatura
curta. De fato, o art. 30 desta lei permitia que os detentores de diploma de licenciatura curta
lecionassem em todas as séries do antigo 1º Grau, hoje ensino fundamental e, caso tivessem realizado
estudos adicionais de no mínimo um ano, poderiam alcançar o magistério até a 2ª série do antigo 2º
Grau, hoje ensino médio. Da mesma forma, os professores com habilitação específica de 2º Grau, se
houvessem realizado curso de quatro anos de duração ou cursado um ano de estudos adicionais,
poderiam lecionar até a 6ª série do 1º Grau. Há aqui uma clara questão de direitos adquiridos para o
exercício da profissão. No entanto, sob a nova legislação, estes tipos de formação não atendem aos
requisitos hoje estabelecidos. Os sistemas de ensino deverão, portanto, tomar duas providências
alternativas: ajustar a série ou etapa de atuação do docente ou então promover a sua qualificação de
acordo com os dispositivos legais vigentes.

Particularmente no que diz respeito aos professores leigos que atuam no ensino
fundamental, a legislação estabelece um prazo para a sua qualificação.  O art 9º , § 1º da Lei nº
9.424/96, que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), determina que, uma vez implantado o novo Plano de Carreira
do Magistério, os professores leigos integrarão quadro em extinção, com duração de cinco anos.

As estratégias para habilitação de leigos são variadas. Podem ser cursos regulares
presenciais, cursos semi-presenciais modulares ou mesmo cursos à distância. Em se tratando de
habilitação de nível médio, o interlocutor privilegiado é o Estado, que detém competência para
autorizar cursos deste  nível de ensino. No caso de habilitação em nível superior, as parcerias devem
ser feitas com as instituições de ensino superior. Deve ser lembrado que, em todos os casos, as
instituições deverão estar legalmente autorizadas ou credenciadas a ministrar os cursos na modalidade
escolhida. Especial atenção deve ser dada às hipóteses de cursos para os quais existe regulamentação
legal específica: a oferta de cursos à distância é regulada pelo Decreto nº 2.494/97 e os programas
especiais de formação pedagógica pela Resolução nº 2/97, do Conselho Nacional de Educação.

É preciso um comentário particular sobre estes últimos programas. Trata-se de uma
estratégia prevista na LDB, destinada a suprir a reconhecida carência de profissionais habilitados
para o exercício da docência. A sua oferta está regulamentada pela Resolução nº 2/97, do Conselho
Nacional de Educação, que fixa claramente seus objetivos: suprir a falta de professores habilitados,
em caráter especial e habilitar graduados em área ligada àquela em que se diplomaram.

A Resolução define uma estrutura curricular específica para tais cursos, constituída de
núcleos de formação, e determina que deverão dar especial ênfase à metodologia de ensino. Sua
duração mínima está fixada em 540 horas, das quais pelo menos 300 deverão ser dedicadas a atividades
práticas. É possível, ou mesmo recomendável, que sejam desenvolvidos como programas de capacitação
em serviço, sobretudo considerando que muitos sistemas de ensino já empregam tais profissionais
não habilitados.

Não é qualquer instituição que pode oferecer estes cursos. Somente poderão fazê-lo as
instituições de ensino superior com cursos de licenciatura reconhecidos nas respectivas disciplinas.
Outras instituições de ensino superior só poderão ofertá-los mediante autorização específica do
Ministério da Educação. E ainda, para ministrar sua parte teórica na forma semi-presencial, a instituição
deverá ser credenciada junto ao Conselho Nacional de Educação, em cumprimento ao disposto no
art. 80 da Lei nº 9.394/96.
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Deve ser observado que, na maioria dos casos, os professores a serem habilitados não
podem se afastar do exercício de suas funções docentes durante o ano letivo, ao menos por alongados
períodos de tempo. No entanto, é também verdade que o êxito de um curso que realmente habilite,
em conteúdo e metodologia de ensino, depende de acompanhamento e orientação competentes. A
experiência tem demonstrado que a metodologia semi-presencial modular é a mais adequada para
tais cursos. Os professores-estudantes têm possibilidade de freqüentar períodos de aulas durante as
férias e recessos escolares ou mesmo de tempos em tempos durante o ano letivo e, quando estão
lecionando em suas escolas, também têm tarefas a cumprir, sendo acompanhados por monitores e
periodicamente visitados por orientadores do curso.

Há inúmeras experiências bem sucedidas de qualificação de professores leigos. Interessante
levantamento feito pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(CENPEC)7 selecionou diversas experiências de porte, das quais duas são a seguir comentadas. Trata-
se do Projeto Gavião, no Estado do Pará, e o das Licenciaturas Parceladas, no Estado do Mato
Grosso.

O Projeto Gavião foi desenvolvido no Pará durante os anos 90, articulando a Universidade
Federal do Pará, a Secretaria Estadual de Educação, o MEC e Secretarias de Educação de diversos
Municípios, com o apoio da UNDIME. Já em 1997, atingia a 107 Municípios, beneficiando 9.877
professores leigos. Ele foi concebido em duas vertentes: Gaviâo I, caracterizado como ensino supletivo
de nível fundamental, com cinco etapas e duração de dois anos e meio; Gaviâo II, organizado como
habilitação para o magistério em nível médio, com oito etapas e duração de quatro anos. Trata-se de
um exemplo de articulação entre instituições dos diferentes níveis de ensino visando à qualificação
de docentes da educação básica.

Mais recentemente, a partir de 1999, dando início a um novo projeto, a Universidade
Federal do Pará, a Universidade Estadual do Pará e a Universidade da Amazônia firmaram convênio
com a Secretaria Estadual de Educação para o desenvolvimento de programas de habilitação de
professores leigos. No Estado desenvolve-se hoje um amplo programa de interiorização das
licenciaturas.

O Projeto das Licenciaturas Parceladas vem sendo oferecido pela Universidade Estadual
do Mato Grosso, visando à habilitação, em nível superior, de professores nas áreas de Língua
Portuguesa e Literatura, Matemática, Ciências Biológicas e Pedagogia. Os cursos estão estruturados
em dois módulos: o módulo de formação fundamental básica, compreendendo 1.530 horas de
atividades, distribuídas em dois anos; o módulo de formação específica, correspondendo à habilitação,
com carga horária estabelecida de acordo os parâmetros fixados nos currículos mínimos determinados
pelo MEC. A cada ano, são oferecidas cinco etapas: três intensivas e duas intermediárias. As etapas
intensivas, correspondendo ao momento mais forte de formação teórica, ocorrem nos períodos de
férias e recessos escolares, no Município-sede do campus da UNEMAT (vale lembrar que a
universidade é multicampi, espalhando-se por quase todo o território do estado). Nas etapas
intermediárias, realizadas no próprio local de trabalho do professor, são efetuados levantamentos
bibliográficos, leituras e atividades complementares e pesquisas de campo.

É fundamental destacar que o êxito de um programa de habilitação de professores leigos
depende de um real comprometimento do  órgão responsável pela educação no Município. Não basta
contratar um curso. É indispensável que o órgão de gestão educacional acompanhe seu
desenvolvimento, colabore em sua supervisão, forneça as condições de infra-estrutura necessárias ao
seu funcionamento e esteja permanentemente estimulando seus professores em vias de qualificação.
É importante assinalar que, sob a ótica de economia de esforços e de recursos, será sempre preferível
que os sistemas de ensino se associem na tarefa de qualificação de seus professores leigos.
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2.2. A formação em nível superior: o ousado objetivo da LDB

Além destas ações, podem e devem os sistemas de ensino trabalhar para a elevação do
perfil de qualificação dos seus profissionais do magistério. Coerente com o princípio estabelecido na
LDB de que a formação adequada para os docentes é a de nível superior, com licenciatura plena,
podem os sistemas de ensino investir em programas que lhes proporcionem acesso a este nível de
estudos. Articulação com as agências formadoras, programas de bolsas e auxílios, incentivos na carreira,
todos estes são meios que podem estimular o interesse dos docentes em obter tal qualificação. Ações
deste tipo são de especial interesse para os docentes portadores de diploma apenas de licenciatura
curta, mas podem também beneficiar aqueles que, legalmente habilitados em nível médio para atuação
na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, queiram elevar seu perfil de qualificação.
Este é um tema tão importante que mereceu tópico específico no Plano Nacional de Educação e
encontra-se explicitamente mencionado na Resolução CEB/CNE nº 3/97.8

São, portanto, três as linhas de atuação do poder público no domínio da formação inicial:
interação com as agências formadoras, no sentido de aperfeiçoamento dos cursos e adequação do
perfil dos profissionais por eles formados às reais necessidades da realidade educacional; a
implementação de programas de habilitação de professores leigos; e o desenvolvimento de programas
que visem a estimular a formação em nível superior dos profissionais do magistério em exercício.

3. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE: UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

A outra grande responsabilidade do poder público em relação à formação dos profissionais
do magistério é a de lhes proporcionar meios de atualização. O êxito do processo educacional não
depende apenas do nível de formação inicial dos educadores. Os conhecimentos se renovam, as
práticas se modificam. O acesso a inovações é um direito do profissional que pretende desempenhar
a contento suas funções durante toda sua vida de trabalho. O desenvolvimento profissional é um
direito do indivíduo e, mais do que uma obrigação, um especial interesse do Poder Público que tem
mandato legal, emanado da sociedade,  de prover educação de qualidade para todos os cidadãos.
Além disso, um profissional com contínuas oportunidades de atualização está permanentemente
estimulado ao empenho e ao comprometimento com o seu trabalho.

Estas são algumas das razões que explicam a ênfase que a nova LDB dá à formação
continuada dos profissionais do magistério. No art. 63, tratando das atribuições dos institutos superiores
de educação, estão explicitamente mencionados “programas de educação continuada para os profissionais do
magistério de todos os níveis”. O art. 67, que trata das obrigações dos sistemas de ensino relativas à
valorização dos profissionais da educação, estabelece, em seu inciso II, que, nos estatutos e planos
de carreira do magistério público, deverá ser previsto o “aperfeiçoamento profissional continuado, com
licenciamento periódico remunerado”. O art. 87, § 3º, determina que cada Município e, supletivamente, o
Estado e a União deverão realizar, durante a Década da Educação, “programas de capacitação para todos
os professores em exercício”.

A Resolução nº 3/97, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
menciona, em seu art. 5º, o “desenvolvimento profissional dos docentes em exercício” e, em seu art. 6º,VI,”c”,
a “qualificação em instituições credenciadas”.
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Como já mencionado anteriormente, inúmeras têm sido as iniciativas fracassadas neste
campo, pela falta de planejamento adequado, de linhas de ação cuidadosamente definidas e de meios
de implementação garantidos. É, pois, fundamental que tais atividades estejam previstas, de modo
coordenado, em um programa permanente de formação continuada.

3.1. Características gerais

Um programa desta natureza é indispensável instrumento de política e de gestão
educacional, com duração plurianual, estreitamente vinculado ao atendimento das reais necessidades
de capacitação do magistério. E mais: constitui elemento indissociável da dinâmica de um plano de
carreira efetivamente voltado para a valorização do magistério. Trata-se de algo que não pode ter
existência efêmera, a fim de produzir impacto e traduzir-se em meio permanente de garantia da
qualidade do ensino. Daqui, pois, emerge a primeira característica de um programa dessa natureza: a
continuidade. O conhecimento está sempre se renovando,  o mundo e a sociedade estão em constante
evolução. Um sistema de ensino comprometido com a manutenção da qualidade da educação oferecida
aos seus estudantes não pode permitir que o conhecimento de seus professores envelheça ou a que a
falta de contato crítico com o que se passa no mundo gere indesejável alienação desses profissionais.
Como será possível uma educação engajada, formadora de cidadãos para o mundo de hoje, se os
formadores estiverem eles mesmos desvinculados e alienados em relação às grandes mudanças sociais,
políticas e econômicas que ocorrem na sociedade contemporânea?

Mas não se trata apenas de assegurar a continuidade. É preciso conceber um programa
que tenha relevância para o sistema de ensino, para os profissionais e para os estudantes. Um programa,
portanto, cujas atividades estejam voltadas para aquilo que realmente importa: domínio do
conhecimento atualizado, das metodologias de ensino mais modernas e a elevação da capacidade de
reflexão crítica acerca da realidade educacional e social.

Ligada a esta característica de relevância, deve ser observada a da adequação, isto é, o
programa de formação, dentro daquilo que é mais moderno, mais atual e mais denso, deve buscar o
que mais responde às necessidades da educação no município. Não adianta proporcionar cursos de
excelentes metodologias que, dadas as características de uma determinada comunidade, não serão
adequadamente aplicáveis.

Outra característica importante é a da abrangência. Um programa bem concebido é
aquele que, tendo por base um profundo conhecimento das necessidades da educação municipal,
equaciona e prevê, em determinado espaço de tempo, ampla cobertura de todos as aspectos de
formação necessários à garantia da qualidade do ensino e das atividades de suporte pedagógico do
sistema. Ele deve proporcionar oportunidades a todos os profissionais da docência atuando nas
diversas áreas curriculares e aos profissionais exercendo as demais funções de magistério.

O programa deve apresentar consistência. As atividades nele previstas devem apresentar
interesse para seus destinatários, coerência com a realidade em que os conhecimentos adquiridos
serão aplicados e integração. O município tem uma proposta educacional. As escolas têm suas
propostas pedagógicas, diversificadas porém concebidas segundo eixos temáticos definidos. O
programa deve contemplar tais eixos e os objetivos dessas propostas. As atividades devem ser, portanto,
planejadas de modo coordenado. Cada etapa de formação continuada deve considerar  o que já foi
realizado nas anteriores e conter, em seu bojo, o encaminhamento e articulação coerente com as
futuras.

Finalmente, o programa deve ter viabilidade, considerada em suas múltiplas dimensões,
dentre as quais importa ressaltar a pedagógica, a administrativa e a econômica. Não adianta conceber
um programa cuja implementação não esteja garantida pelos meios disponíveis, pela competência
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das agências formadoras existentes e pelas possibilidades orçamentárias e financeiras. Por outro lado,
é preciso alertar que as condições de viabilidade nem sempre são pré-existentes mas podem ser
criadas ou desenvolvidas. É o caso da previsão de recursos orçamentários anuais para o programa. E
da interação com as agências formadoras para a concepção de novos cursos e atividades que melhor
respondam às necessidades locais e assim por diante.

3.2. Elementos básicos

Consideradas estas características, um programa permanente de formação continuada
do magistério deve apresentar uma série de elementos básicos. A lista pode ser bastante extensa.
Neste trabalho comentam-se alguns dos mais importantes, a saber: objetivos; prioridades; estratégias;
programação; agências formadoras; acesso; incentivos; infra-estrutura; acompanhamento e avaliação;
e financiamento.

3.2.1. Objetivos

Dentre os objetivos, o mais amplo é com certeza o da garantia da qualidade do ensino e
sua permanente melhoria. Ele será perseguido através do atendimento às necessidades da educação
municipal, promovendo a atualização em conteúdos e metodologias, o acesso às inovações e o
desenvolvimento da consciência cidadã. São estas as questões a que deve visar um bom programa de
formação continuada. Para tanto, é indispensável que a Secretaria de Educação mantenha mecanismos
permanentes de diagnóstico da realidade, servindo-se de competentes e adequados instrumentos de
acompanhamento e avaliação do funcionamento pedagógico e administrativo de sua rede.

3.2.2. Prioridades

Nem tudo, porém, pode ser feito ao mesmo tempo. Daí a necessidade de estabelecer
prioridades. E quais devem ser os critérios básicos para estas escolhas? Com certeza as necessidades
da proposta educacional do sistema de ensino e das propostas pedagógicas das escolas. È preciso
perceber que a efetiva implementação destas inovações previstas na LDB requer uma atualização
concreta do magistério, em termos de conteúdos, de fazer pedagógico, de integração disciplinar, de
conhecimento da realidade social contemporânea. Neste sentido, o art. 5º da Resolução CEB/CNE
nº 3/97 dá algumas indicações, ao dispor que deverão ser contempladas prioritariamente as áreas
curriculares carentes. Esta determinação tem por objetivo nortear as ações dos poderes públicos no
sentido de dar solução aos problemas mais graves de qualificação do seu pessoal de magistério. Ao
longo do tempo, contudo, todas as áreas deverão ser contempladas, a fim de que não se criem
desigualdades no preparo dos profissionais do ensino.

3.3. Estratégias

São variadas as estratégias que podem ser utilizadas para a implementação de um programa
dessa natureza.

3.3.1. Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional

Uma alternativa, embora dispendiosa, é a de o sistema de ensino, até mesmo em cooperação
com outros, instituir um centro de formação e desenvolvimento profissional do magistério. Outra
forma de ação, em colaboração com instituições de ensino superior, é a de garantir aos seus profissionais
do magistério o acesso a cursos de extensão, de atualização, de pós-graduação ou cursos seqüenciais.



16

3.3.2. Cursos de Extensão e de Atualização

Os cursos de extensão são cursos de curta duração, destinados a levar aos interessados
conhecimento relativo a um assunto específico, uma determinada inovação desenvolvida como
resultado da pesquisa realizada nas universidades e instituições assemelhadas. Uma nova técnica de
ensino, o aprendizado de como lidar com um novo material didático são questões suficientemente
restritas para serem objeto de um curso de extensão. Não há requisito legal de nível de escolaridade
prévio para a matrícula em tais cursos. Em geral, dependendo do conteúdo a ser estudado, cada
instituição estabelece o perfil dos candidatos. Assim, pode haver cursos de extensão voltados para
profissionais do magistério com formação em nível médio, cursos para profissionais com formação
em nível superior e ainda cursos que podem ser freqüentados indistintamente por uns e outros.

Podem ser ainda organizados cursos de atualização em conteúdo e metodologia de ensino.
Tais cursos, oferecidos ao longo da carreira, são indispensáveis à manutenção de padrões aceitáveis
de qualidade do ensino.

3.3.3 Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização

Para os profissionais com formação em nível superior, além dos cursos já mencionados,
podem ser ofertados cursos em nível de pós-graduação. Nos termos da legislação brasileira, a pós-
graduação se encontra estruturada em dois grandes ramos: a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação
stricto sensu. No primeiro, situam-se os cursos de aperfeiçoamento e especialização. Não existe uma
definição legal que distinga exatamente estes dois tipos de curso. Na verdade, em sua origem, a
denominação diferenciada deveria corresponder à natureza das diversas áreas do conhecimento. Assim,
cursos de aperfeiçoamento seriam mais cabíveis, por exemplo, para áreas como Matemática, Filosofia,
Sociologia, enfim as ciências nas quais se aprofunda o conhecimento mas não cabe falar em
especialização em um dado tópico ou assunto. Já os cursos de especialização seriam mais adequados
para ciências ou áreas mais aplicadas, como Engenharia, Medicina ou Educação.

A prática de oferta destes cursos, contudo, não seguiu a concepção original, sendo muito
mais comum a existência de cursos de especialização e mais rara a oferta de cursos de aperfeiçoamento.
O fato do antigo Conselho Federal de Educação ter baixado a Resolução nº 14/77, posteriormente
substituída pela Resolução nº 12/83, estabelecendo normas para organização de cursos de
especialização cujos certificados teriam validade para a progressão na carreira do magistério do sistema
público federal de ensino superior, de certa forma moldou a sua oferta. Um exemplo claro deste fato
é que a norma de duração mínima de 360 horas, inicialmente prevista somente para estes casos,
passou a ser considerada pelo senso comum e até mesmo pelas normas de muitos sistemas de ensino,
como regra geral. Em decorrência, foi freqüente ouvir-se que cursos de especialização eram aqueles
com 360 ou mais horas de duração. Abaixo deste limite, eram considerados como cursos de
aperfeiçoamento. A questão encontra-se resolvida na atual regulamentação sobre cursos de pós-
graduação lato sensu,  disposta na Resolução nº 1, de 2001, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação. A duração mínima foi fixada, para todos os  tipos desses cursos ,
em 360 horas.

Existem inúmeros exemplos de cursos bem sucedidos. Recentemente, a Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da
Educação e do Desporto, financiou, em parceria com as Secretarias de Ciência e Tecnologia e as
Secretarias de Educação dos Estados, um programa, denominado Pró-Ciências, destinado a promover
cursos de aperfeiçoamento, segundo metodologia semi-presencial, para todos os professores de Física,
Química, Biologia e Matemática dos sistemas de ensino médio estaduais e do Distrito Federal. A
mesma CAPES há longo tempo apóia a realização de cursos de especialização para professores de
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ensino fundamental e médio, oferecidos por universidades nas diferentes áreas curriculares. Um bom
exemplo é o caso da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Várias universidades,
como a Universidade de Brasília,  mantêm hoje, para a formação de administradores escolares e
orientadores educacionais, cursos de especialização com mais de 500 horas.

3.3.4. Cursos de Mestrado e de Doutorado

A formação em nível de mestrado e doutorado, de acordo com a LDB, está direcionada
para a preparação para o exercício do magistério em nível superior. No entanto, não pode ser
desconsiderado que, para algumas funções, em particular algumas de caráter mais abrangente no
âmbito dos sistemas de ensino (como, por exemplo, planejamento, administração, avaliação e pesquisa
aplicada), pode ser oportuno dispor de profissionais com tal tipo de qualificação atuando na educação
básica.

A pós-graduação stricto sensu encontra-se regulamentada pelos seguintes documentos legais:
Parecer nº. 977/97 e Resolução nº 1, de 2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação.

É importante que, ao autorizar os estudos de seus profissionais em cursos de mestrado e
doutorado, os sistemas de ensino verifiquem se estão reconhecidos pelo Conselho Nacional de
Educação. Este reconhecimento é uma garantia de sua qualidade. De fato, o Conselho Nacional de
Educação só reconhece os cursos que se encontram bem conceituados pelo sistema de avaliação da
pós-graduação brasileira, mantido pela CAPES há mais de vinte anos. É uma avaliação rigorosa, feita
a cada três anos por comissões de professores e especialistas, constituídas de acordo com cada área
do conhecimento. Nesta avaliação, são analisados todos os aspectos relevantes de um mestrado ou
doutorado: perfil do corpo docente, atividades de ensino, atividades de pesquisa, produção científica,
técnica e/ou artística e alguns indicadores de funcionamento, tais como tempo médio de titulação,
fluxo de alunos, etc. Sem risco de erro, é possível afirmar que esta avaliação é uma das mais completas
existentes hoje no mundo.9

3.3.5. Cursos Seqüenciais

Uma outra alternativa a ser utilizada para o aprimoramento profissional dos integrantes
do magistério público é constituída pelos cursos seqüenciais. Trata-se uma inovação da LDB atual,
prevista no art. 44, I, e que vem de ser regulamentada pelo Parecer nº 968/98, de 17 de dezembro de
1998, pela Resolução nº 1, de 27 de janeiro de 1999, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, e pela Portaria MEC nº 612, de 12 de abril de 1999.

Em princípio, haverá dois tipos de cursos seqüenciais. O primeiro, denominado curso
superior de formação específica, conduzirá à obtenção de um diploma e estará voltado para a formação
em campos do saber (recortes específicos de uma área do conhecimento, ou de suas aplicações, ou de
uma área técnico-profissional), com duração mínima de 1.600 horas, distribuídas em pelo menos 400
dias letivos. No caso da Educação, por exemplo, é possível imaginar um curso desta natureza para
complementar a formação de professores no campo do atendimento a educandos com necessidades
especiais, reunindo disciplinas da própria Pedagogia, da Psicologia e de outros ramos da área da
Saúde. O mesmo pode ser pensado para a preparação de docentes para o trabalho com Educação
Ambiental. Também para os demais trabalhadores da educação, especialmente os técnicos de apoio
administrativo, é possível que surjam cursos desta natureza.

O segundo tipo, designado como curso superior de complementação de estudos, conduzirá
a obtenção de certificado e terá destinação coletiva ou individual. Aqueles com destinação coletiva
serão estruturados pelas instituições de ensino superior, aproveitando as disciplinas e atividades
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existentes em cursos de graduação já normalmente por elas oferecidos, além de outras atividades de
complementação curricular. Seu objetivo é oferecer formação complementar em certos campos que
não requerem a organização de uma formação superior completa. No caso da Educação, dependendo
da profundidade da formação requerida, podem ser organizados cursos sobre campos do saber similares
aos mencionados no primeiro tipo de curso seqüencial.

Esta mesma formação complementar pode ser obtida por um indivíduo, compondo um
coerente programa de estudos e aproveitando a disponibilidade de vagas nas instituições de ensino
superior. Assim, se um dado Município necessita preparar alguns professores para melhor trabalharem,
em suas classes regulares, com educandos com necessidades especiais, pode solicitar a uma instituição
de ensino superior que componha um programa de estudos que atenda a este objetivo de formação
complementar, utilizando as disciplinas normalmente oferecidas nos cursos de graduação.

3.3.6. A escola como unidade de formação

O êxito da formação continuada como instrumento de desenvolvimento profissional
dos integrantes do magistério passa obrigatoriamente pela real utilização da escola como unidade de
formação permanente.  Esta é uma das razões pelas quais a LDB, em seu art. 67, V, ao tratar da
carreira do magistério, determina que, na jornada de trabalho, haja período reservado a estudos,
planejamento e avaliação. Dando forma a este dispositivo, a Resolução CEB/CNE no. 3/97, em seu
art. 6º., IV, determina que a jornada de trabalho tenha entre vinte e vinte e cinco por cento de sua
carga definidos como horas-atividade.

É preciso, portanto, que a própria escola dinamize este tempo, promovendo atividades
de contínuo aprimoramento de seus profissionais, tais como reuniões e oficinas pedagógicas, atividades
de intercâmbio e troca de experiências; estudos e discussões de programas veiculados pela TV Escola;
dinâmicas de grupo, entre outras. Será ideal que esta programação seja definida em conjunto pela
administração pedagógica do sistema e pelas escolas.

É fundamental que estas atividades sejam cuidadosamente planejadas. Uma programação
densa, de real utilidade no dia a dia dos integrantes do magistério, constitui uma fonte inesgotável de
contínua revisão e aperfeiçoamento do trabalho escolar. Para tanto, a escolha dos temas a serem
trabalhados é a chave do sucesso. Pode-se pensar em questões que contribuam diretamente para a
solução dos principais dilemas enfrentados pelas escolas. Alguns podem ser citados: avaliação da
aprendizagem, desenvolvimento das atividades de recuperação do desempenho dos alunos, formas
de lidar com educandos com necessidades especiais em classes regulares de ensino, novas metodologias
e técnicas de ensino, integração curricular, além de um sem número de temas diretamente ligados aos
conteúdos das diferentes áreas curriculares.

É preciso cuidar para que tal programação tenha sempre um sabor de novidade. Um dos
principais fatores de fracasso em experiências já desenvolvidas é a sua transformação em rotina
repetitiva, sem acrescentar novos conhecimentos aos participantes. Outro fator desestimulante é a
seleção de assuntos que não interessam ou não respondem às reais necessidades dos profissionais da
escola.

Várias publicações reúnem relatos de interessantes experiências realizados em Municípios
brasileiros. Dentre essas publicações, destacam-se uma realizada, em 1997,  pelo Centro de Estudos
e Pesquisas em  Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC)10.
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3.3.7. Formação a distância

A formação à distância é uma metodologia de pouca tradição no cenário educacional
brasileiro. À exceção dos cursos supletivos de ensino fundamental e médio realizados via televisão,
quase nada existe no País. Por isto mesmo, a legislação atual vem tratando com bastante rigor das
condições para o desenvolvimento do ensino à distância. Pretende-se garantir o necessário padrão de
qualidade para este tipo de formação, cujo potencial é enorme e pode de fato contribuir para a
solução de muitos dos problemas educacionais existentes nas diferentes regiões do País, em especial
aquelas de maior dimensão geográfica.

Segundo o art. 80 da LDB, a metodologia do ensino à distância pode ser utilizada tanto
para a formação inicial como para a continuada. No entanto, não é qualquer instituição que pode
oferecer cursos à distância. A própria LDB e os documentos legais que regulamentam os dispositivos
sobre o assunto (Decreto nº 2.494/97 e Portaria MEC nº. 301/98) determinam que as instituições
sejam especificamente credenciadas para tanto. A legislação também estabelece uma série de requisitos
para a realização de exames e registro de diplomas, no caso de cursos de graduação, por exemplo.

Existem várias experiências desenvolvidas em âmbito municipal voltadas para a formação
continuada dos profissionais do magistério. Citam-se aqui duas experiências, também extraídas da já
mencionada publicação do CENPEC.11

O Município do Rio de Janeiro, por exemplo, chegou até mesmo a criar uma empresa, a
Empresa Municipal de Multimeios Ltda. (MultiRio), destinada à produção de programas. Sua
veiculação é feita pela TV Educativa e TV Bandeirantes e, nos casos em que se fez necessário, foram
criados Núcleos de Mídia Educação, com videotecas em trinta escolas municipais, distribuídas pelas
dez Coordenadorias Regionais de Educação.

Diversos programas foram ou estão sendo produzidos: um curso de 72 horas, que atingiu
a cerca de 17 mil professores; o Programa Interativo “Multieducação”, voltado para a geração do
projeto educativo das escolas; algumas séries , como “Cidade e Educação”, “Conhecendo o Rio” e
“Literatura Infantil e Juvenil”. São também produzidos programas sobre conceitos básicos do currículo
de 5ª a 8ª série, das disciplinas de Matemática, Ciências, História e Geografia, bem como um programa
destinado à capacitação de diretores de escolas.

Outra experiência digna de nota é a do Estado do Ceará, dentro do Programa “Salto para
o Futuro”, produzido pela Fundação Roquete Pinto, do MEC, com o objetivo de formar professores
de ensino fundamental e alunos dos cursos de magistério. O funcionamento do Programa supõe a
existência de telessalas, monitores e coordenadores, em nível estadual e municipal. Os programas
veiculados ao vivo, em canal aberto de comunicação com os receptores, integrando a programação
da TV Escola.

Finalmente, não pode deixar de ser mencionado o PRÓ-FORMAÇÃO, programa
desenvolvido pelo MEC e destinado à habilitação em nível médio de professores leigos, em início de
operação no primeiro semestre de 1999, nos Estados da Região Centro-Oeste, para, em seguida,
atender às demais Unidades da Federação.

3.4. Programação

A programação de atividades deve contemplar temas e questões que realmente importem
para a garantia da qualidade do ensino e interessem aos profissionais do magistério. Deve estar centrada
sobretudo na estrutura básica do currículo escolar, definida na nova legislação: a base nacional comum
e a parte diversificada; as áreas do conhecimento e os aspectos da vida cidadã.
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Alguns grandes grupos temáticos podem ser mencionados: as áreas curriculares,
proporcionando a atualização em termos de conteúdos; os temas transversais, que devem atuar como
eixos integradores do desenvolvimento curricular, da vida escolar; metodologias do ensino,
assegurando adequação nos meios de comunicação do processo ensino-aprendizagem. Não se concebe,
porém, que profissionais competentes sejam alheios ao quadro de organização nacional do ensino em
que atuam. É, pois, indispensável que a eles sejam proporcionadas oportunidades de conhecimento
da estrutura e funcionamento da educação e dos condicionantes que determinam os limites e
possibilidades de seu impacto no contexto social.

Esta programação deve ser plurianual, caracterizando ciclos de formação de todo o
conjunto do magistério ou, pelo menos, daqueles segmentos identificados como prioritários pela
administração educacional do município. Normalmente, tais ciclos têm duração média de quatro
anos, considerando os cursos e atividades mais prolongadas, como cursos superiores, programas de
habilitação semi-presenciais ou a distância e similares. Tal programação deve ser detalhada para cada
ano, prevendo as atividades e os recursos necessários ao seu custeio.

3.5. Agências formadoras

É particularmente importante o processo de escolha das agências formadoras
(universidades, escolas e instituições similares) que atuarão na oferta de cursos e atividades para o
magistério. É preciso verificar alguns aspectos: o primeiro deles, voltado para a situação legal da
instituição. Conferir se está reconhecida pelo órgão competente (federal, em se tratando de instituição
de ensino superior mantida pela União ou pela iniciativa privada: estadual, no caso de instituição de
ensino superior mantida pelo estado ou município e ainda no caso de instituição de ensino médio).
Observar se ela está autorizada a atuar na área em que se situa o município: a Portaria MEC nº 752,
de 2 de julho de 1997, por exemplo, estabelece obrigatoriedade de autorização específica do Ministério
para oferta de cursos fora da sede da instituição e ainda assim nos limites do estado da federação em
que ela se situa. No campo de pós-graduação “lato sensu”, vale relembrar o que já foi mencionado
com relação ao oferecimento de cursos fora de sede, regulado pela Resolução nº 2/96, ao Câmara de
Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação.

Além da situação legal, é indispensável verificar a qualidade acadêmica das instituições
nas áreas de formação em que se pretende estabelecer vínculos para o aperfeiçoamento do magistério
municipal. Há inúmeros indicadores que podem ser utilizados. Os resultados da avaliação da pós-
graduação (mestrado e doutorado) conduzida pela CAPES. Os resultados obtidos pelos estudantes
das instituições no Exame Nacional de Cursos de Graduação. Os resultados dos processos de
autorização e reconhecimento de cursos de graduação, feitos pelas comissões de especialistas do
MEC. Todas estas informações são de caráter público e podem ser facilmente obtidas junto aos
órgãos competentes da administração.12

Além disso, para assegurar qualidade e adequação dos cursos e atividades às reais
necessidades do magistério, é fundamental que a Secretaria de Educação estabeleça uma boa interação
com as agências formadoras, dialogando sobre os programas de formação, colocando suas aspirações
e solicitando os conteúdos que realmente importam para seus profissionais e seu programa permanente
de formação continuada. A aquisição de “pacotes prontos” nem sempre garante os melhores resultados.
Compete à Secretaria de Educação examinar previamente os cursos e atividades, verificar sua coerência
com as necessidades municipais e sugerir modificações e inclusões em seus conteúdos. Esta é uma
forma inteligente e produtiva de garantir formação de qualidade e de aprimoramento das próprias
instituições formadoras.
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3.6. Acesso

Um programa de formação continuada deve ser acessível a todos os profissionais do
magistério. Todos devem ter oportunidade dele participar, na medida de suas necessidades de
qualificação e de acordo com as prioridades estabelecidas pela administração da educação. O acesso
democrático é, pois, condição indispensável para o êxito de um programa dessa natureza.

Para tanto, é necessário dosar as oportunidades, a fim de evitar que alguns sejam
privilegiados em detrimento de outros. É preciso, pois, definir a periodicidade segundo a qual cada
profissional terá acesso a cursos e atividades do programa. Isto, com certeza, vai depender do número
e diversidade de cursos e atividades, da dimensão do corpo de profissionais do magistério local e
sobretudo das prioridades estabelecidas.

Outro requisito indispensável é a publicidade da programação. A divulgação prévia do
que vai ser oferecido é fundamental para que todos os interessados possam se candidatar ou inscrever.
No entanto, nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo e nem todos poderão provavelmente participar
em uma mesma ocasião. É preciso, portanto, definir critérios. O primeiro deles, sem dúvida, deve ser
a relevância e a função estratégica do profissional para o desenvolvimento da proposta pedagógica
da escola. A ordem de atendimento deve obedecer à seqüência prevista para a implantação de projetos
da proposta pedagógica.

Um outro critério importante é o tempo de serviço restante do profissional no sistema ou
na rede de ensino. Não se trata de discriminar os mais antigos. Considerando, porém, que um programa
de formação continuada é um investimento com recursos públicos, deve-se cuidar para que ele tenha
o maior retorno possível para educação municipal. E este será tanto maior quanto mais tempo o
profissional atuar. Além disto, trata-se de priorizar e não de excluir.

A implantação de um adequado sistema de avaliação de desempenho também será de
enorme valia para orientar o programa de formação continuada. Tal avaliação indicará os aspectos,
conteúdos e questões metodológicas em que é necessária a oferta de cursos e atividades para atualização
e melhoria do exercício profissional.

É preciso também estabelecer regras sobre a duração e a periodicidade (interstício) dos
afastamentos para atividades de formação. Quanto tempo o profissional deve esperar para fazer um
novo curso? Ele será proporcional à duração do afastamento anterior? Qual o tempo máximo que o
município pretende autorizar para afastamento? Todas estas são questões práticas cuja resposta é
indispensável ao bom funcionamento do programa.

3.7. Incentivos

A dinâmica de um programa deve ser reforçada com a existência de estímulos que
incentivem o profissional à contínua atualização. Neste sentido, a qualificação em cursos e atividades
deve constar como requisito para progressão no plano de carreira, como aliás prevê a Resolução nº
3/97, da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação (art. 6º, VI, “c”). Além
disso, a administração do sistema de ensino pode criar incentivos diretos, como financiamento de
cursos, convênios com agências formadoras, auxílios-deslocamento, bolsas de estudos, etc.

3.8. Infra-estrutura

Compete também ao sistema de ensino cuidar da existência de adequada infra-estrutura
para o desenvolvimento do programa de formação. Em muitos casos será necessário providenciar
salas específicas, com aparelhagem de comunicação adequada (TV, vídeo, etc.). Onde for possível, a
ligação com a Internet é altamente desejável. A reprodução de material didático pode vir a ser também
uma necessidade a ser provida. O auxílio ou mesmo o transporte direto também pode se fazer
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necessário, especialmente nos casos de grandes distâncias em relação à agência formadora ou de
programas de formação com núcleos de atividades presenciais em localidades mais afastadas. Além
disso, na equipe da Secretaria de Educação deve haver um responsável que cuide especificamente do
gerenciamento do programa.

3.9. Acompanhamento e Avaliação

Nenhum programa permanente de formação continuada terá êxito se não for objeto de
acompanhamento e avaliação sistemáticos. É preciso que a Secretaria de Educação mantenha registros
detalhados e atualizados sobre todos os cursos e atividades realizados a cada ano e quem deles
participou. È preciso fazer constar, para cada um, a forma como a Secretaria o reconheceu, que valor
atribuiu para efeitos de carreira do profissional do magistério. É indispensável que a Secretaria faça
constar como percebeu a qualidade e a utilidade do curso ou atividade.

Coerente com o que dispõe a Resolução nº 3/97, da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, é preciso avaliar a aplicação, na prática profissional, dos
conhecimentos adquiridos nos cursos e atividades do programa. É indispensável esta verificação do
impacto. Isto pode ser feito de diferentes formas. Uma delas é a de que perguntar, após certo tempo
e através de instrumento próprio, a cada profissional atualizado em um dado curso, como aplicou ou
tem aplicado os novos conhecimentos (solicitando exemplos concretos) e submeter tais respostas à
análise de supervisores ou mesmo profissionais externos.

Finalmente, é fundamental que ao longo de todos processos de formação continuada, a
Secretaria Municipal de Educação, por intermédio de seus supervisores e técnicos, esteja
permanentemente acompanhando o desenvolvimento dos cursos e atividades, dialogando com
formadores e formandos, dando o apoio necessário e solicitando, no momento adequado, as correções
de rumo que se fizerem necessárias, tendo em vista o atendimento aos objetivos traçados no programa.

3.10. Financiamento

A manutenção de um programa permanente de formação continuada do magistério pode
ser custeada com os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do
art. 70, I, da Lei nº 9.394/96- LDB.

É preciso perceber que esta despesa é na verdade um investimento na qualidade do perfil
do profissional do magistério e, por conseqüência, na qualidade da educação oferecida. É um custo
que deve estar agregado ao plano de carreira, na medida em que a qualificação profissional é um dos
elementos de progressão na carreira.

A fim de assegurar este investimento anual e a vinculação entre formação e carreira, é
indispensável que as despesas com o programa permanente de formação continuada estejam previstas
no orçamento, com o detalhamento necessário. Sem recursos garantidos, a continuidade do programa
pode ficar comprometida. È procedimento comum estabelecer tais despesas como um percentual a
ser aplicado sobre o total de despesas com a remuneração do magistério. A magnitude deste percentual
será estabelecida de acordo com as disponibilidades financeiras. Em situações normais, ele pode se
situar em torno de 5% (cinco por cento). Em situações de esforço concentrado, podem ser necessários
mais recursos, como é o caso de programa de habilitação de professores leigos de porte razoável.



23

 4. COMENTÁRIOS FINAIS

Cuidar da formação e do aperfeiçoamento continuado dos profissionais da educação
constitui responsabilidade inafastável dos sistemas de ensino. A qualificação do magistério é parte
integrante de uma consistente política de valorização do magistério, que inclui melhoria de remuneração
e de condições de trabalho.

Não é suficiente garantir bons salários e escolas bem equipadas. Tampouco basta oferecer
oportunidades de estudos e atualização sem assegurar remuneração condigna e ambiente propício ao
trabalho.

O momento atual é particularmente importante, pois oferece a oportunidade de
implantação de planos de carreira que contemplem os requisitos efetivamente necessários ao
permanente desenvolvimento dos profissionais do magistério, garantia primeira de uma educação de
qualidade. Uma carreira adequadamente estruturada, que permita o crescimento profissional
associando aumento de remuneração à constante melhoria do nível de qualificação do magistério.
Por tudo isto, é imprescindível que cada sistema de ensino tenha uma boa política de formação e
qualificação de seus educadores, materializada em programas bem definidos, com recursos suficientes,
de modo a garantir a sua continuidade.

Em junho de 2003, o Ministério da Educação criou o Sistema Nacional de Formação
Continuada e Certificação de Professores, composto de três elementos básicos: a rede nacional de
pesquisa e desenvolvimento da educação; o exame nacional de certificação de professores; e a bolsa
federal de incentivo à formação continuada. São importantes e meritórios os objetivos de valorização
do professor e de realização de um exame que promova a avaliação de conhecimentos, cujos resultados
tenham impacto na carreira e promovam estímulo à continuidade de atualização. A contrapartida
pecuniária também é oportuna, embora possa ser questionada a maneira de fazê-lo: uma bolsa do
governo federal, que poderá vir a atuar de forma indesejada, como complementação salarial. Melhor
seria que a maior qualificação do magistério se traduzisse em benefícios efetivos nos planos de carreira
dos estados e municípios.

NOTAS DE REFERÊNCIA

1 Este estudo é uma versão revisada, atualizada e ampliada do trabalho elaborado pelo autor, em
1999, com o mesmo título, para o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação
(PRASEM), do FUNDESCOLA/MEC.
2 O conceito de formação inicial refere-se a cursos que conduzem à habilitação para o exercício
profissional do magistério.
3  O Conselho Nacional de Educação já tem fixado algumas diretrizes: a Resolução nº 2, de 1999, da
Câmara de Educação Básica, definiu as diretrizes para a formação, em nível médio, dos professores
de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; a Resolução nº 1, de 2002, do Conselho
Pleno, estabeleceu as diretrizes para a formação em nível superior (licenciatura) de professores para
a educação básica;
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4  A criação dos institutos superiores de educação e dos cursos normais superiores, prevista na LDB,
despertou intensa discussão nos meios educacionais. Para alguns, o surgimento destas instituições
levaria à destruição do sistema de formação de educadores existente no País, nas universidades e
escolas isoladas. Para outros, estas novas instituições seriam exatamente um meio de revitalizar a
formação de educadores, cujos problemas não vem sendo resolvidos pelas instituições tradicionais.
5  A interpretação do art. 87, § 4º, da LDB, tem  sido polêmica. Para alguns, a intenção do legislador
era exatamente a de estabelecer um prazo a partir do qual só fossem admitidos novos professores
habilitados em nível superior, encerrando, pois, a exceção admitida no art. 62, de professores formados
em nível médio para atuação na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Para
outros, esta disposição do art. 87 se choca com a norma do art. 62, que, sendo de caráter geral, não
poderia ser limitada pela outra, de caráter transitório. Para uma análise mais aprofundada desta questão,
ver  Dutra, A., Abreu, M., Martins, R. e Balzano, S. “Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
Público”. Brasília, MEC/FUNDESCOLA,1999, item 6.4. Recentemente, a Resolução nº 1, de 2003,
da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, ao mesmo tempo em que
reafirmou o direito adquirido ao exercício profissional dos professores habilitados em nível médio
(normal), de acordo com a legislação, também sinalizou o objetivo de que todos os docentes venham
a ter formação de nível superior. De todo modo, ao não se estabelecer um prazo para o encerramento
das atividades dos cursos normais de nível médio, permanece  a polêmica da contratação a partir do
fim da década da Educação.
6  O Parecer nº 630/97, de 5 de novembro de 1997, da Cãmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, é claro com relação à oferta da licenciatura curta, por exemplo.
7  Centro de Estudos e Pesquisas para Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). “Guia de
Apoio às Ações do Secretário de Educação”.São Paulo, CENPEC/UNICEF, 1997.
8  O art. 5º da Resolução tem a seguinte redação: “ Os sistemas de ensino, no cumprimento do
disposto nos artigos 67 e 87 da Lei  nº 9.394/96, envidarão esforços para implementar programas de
desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível superior, em
instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em serviço.
9 Os resultados desta avaliação, para o último período, estão disponíveis na página da CAPES na
Internet, cujo endereço é http://www.capes.gov.br.
10 Centro de Estudos e Pesquisas para Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). “Guia de
Apoio às Ações do Secretário de Educação”.São Paulo, CENPEC/UNICEF, 1997.
11  Centro de Estudos e Pesquisas para Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). “Guia de
Apoio às Ações do Secretário de Educação”.São Paulo, CENPEC/UNICEF, 1997
12 No caso de cursos de graduação, os dados podem ser obtidos junto à Secretaria da Educação
Superior do MEC. Os resultados do Exame Nacional de Cursos são periodicamente divulgados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do MEC. As avaliações da pós-
graduação brasileira são divulgadas pela CAPES/MEC.
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