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RESUMO 
 
 

Esta investigação empírica discute e analisa o trabalho docente do profissional do 
Ensino Médio, sua formação e desestruturação na sociedade contemporânea, 
procurando relacioná-la à própria crise da formação cultural em vigor. O objetivo 
principal é analisar as formas de adaptação e de resistência do professor perante as 
grandes mudanças e novas exigências para o educador do novo século iniciado no 
ano de 2000, com a chegada do novo milênio. A partir desse objetivo analisado, foi 
estudado como o professor compreende sua formação e carreira, focalizando as 
ações instauradas atualmente pela Secretaria do Estado da Educação de São 
Paulo, no período de 2000 a 2014, nas escolas de Ensino Médio do município de 
Barueri, confrontando com as regras propostas pela última LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases) e legislação correlata também em âmbito estadual. A hipótese que rege esta 
investigação é a de que há inconsistências e incoerências na normatização na 
esfera executiva do sistema estadual de ensino. As Escolas Estaduais de Ensino 
Médio do município de Barueri (SP) serão o campo empírico desta pesquisa que se 
realizará em 2013 e 2014. A partir de informações obtidas por meio de análise 
documental e de respostas fornecidas por professores com questionários 
padronizados, objetivando caracterizar o perfil profissional do professor, confronta-lo 
com as exigências do sistema, identificar ações que regulam a sua seleção e 
explicitar sua manifestação sobre o impacto da má qualidade de sua formação no 
exercício da docência, fator que favorece o agravamento de forças conservadoras, 
cristalizadas em forma de práticas voltadas para a resolução de problemas do 
cotidiano escolar do Ensino Médio. Os estudos sobre cultura escolar, história da 
educação será apoiado Florestan Fernandes (1966), Otaíza de Oliveira Romanelli 
(1990), Helena Souza Patto (1999), Raquel Volpato Serbino (1998), Edgar Morin 
(2006), Guiomar Namo de Mello (2004), Dermeval Saviani (2003), Antônio Nóvoa 
(1995), José Mário P. Azanha (1968), Selma Pimenta Garrido (1992), Bernadete 
Gatti (1996), Francisco Imbernón (2002), Martha Abrahão Saad Lucchesi (2002), 
Lizete Shizue Bomura Maciel (2004), entre outros autores que estaremos 
pesquisando ao longo do nosso trabalho. 

       
 
 

Palavras-chave: Formação de professores do ensino médio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

This empirical research discusses and analyzes the work of the professional teaching 
of high school, their formation and disintegration in contemporary society , trying to 
relate it to the very crisis of cultural education in force. The main objective is to 
analyze the forms of adaptation and resistance of the teacher before the major 
changes and new requirements for the educator of the new century started in 2000, 
with the arrival of the new millennium. From this analysis purpose we studied how the 
teacher understands his training and career, focusing on the actions currently 
introduced by the State Department of Education of São Paulo, in the period 2000-
2014, in the high schools of the city of Barueri, confronting to the rules proposed last 
LDB ( Law of Directives and Bases) and related legislation also statewide. The 
hypothesis governing this research is that there inconsistencies and inconsistencies 
in regulation in the executive branch of the state education system. The State High 
Schools of the city of Barueri (SP) are the empirical research in this field to be held in 
2013 the 2014. From information obtained through document analysis and responses 
provided by teachers with standardized questionnaires , in order to characterize the 
professional profile of the teacher confronts you with the system requirements , 
identify actions governing their selection and explain your manifestation on the 
impact of poor quality of their training in the teaching profession , a factor that favors 
the aggravation of conservative forces , crystallized in the form of practices aimed at 
solving problems of everyday school life high school . Studies on school culture , 
history of education will be supported Florestan Fernandes (1966 ) , de Oliveira 
Otaiza Romanelli (1990 ) , Helena Souza Patto (1999 ) , Raquel Serbino Volpato 
(1998 ) , Edgar Morin (2006 ) , Guiomar Namo de Mello ( 2004) , Dermeval Savian 
(2003 ) , Antonio Nóvoa (1995 ) , José Mário P. Azanha (1968 ) , Pepper Selma 
Garrido (1992 ) , Bernadette Gatti(1996 ) , Imbernon Francisco (2002 ) , Martha 
Abraham Saad Lucchesi (2002 ), Lizete Shizue Bomura Maciel (2004 ), among other 
authors who will be searching along the our work .      

  

Key words: high school teachers training. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A escolha de um tema de pesquisa passa por inquietações que movem o 

pesquisador, seja por vivenciar certa realidade, seja por observar detidamente 

determinado contexto. 

O processo de escolha que moveu e move o desenvolvimento da nossa 

pesquisa não é diferente. Ao chegar ao Curso do Programa de Pós-graduação – 

Educação na Universidade Metodista de São Paulo palpitavam profundas 

inquietações advindas de minha prática na direção de uma escola de ensino médio 

e, também, de minha atuação em sala de aula, alguns anos mais tarde, como 

professora de Didática do Curso de Graduação. Apenas uma grande certeza: A 

vontade de aprofundar os estudos acerca do processo de formação de professores 

do novo milênio, dos anos de 2000 a 2014, o tão esperado século XXI, herança do 

século XX. Em especial, buscar, apreender possíveis lacunas nos cursos de 

licenciatura que justifiquem ou expliquem a qualidade cada vez mais duvidosa do 

trabalho realizado no ensino médio.  

O curso de Magistério vem apresentando uma problemática que precisa ser 

elucidada. Vários autores, como Giroux (1988), Castro (1981), Mello (1987), Silva 

(1993), Demo (1993), entre outros, discutem a qualidade desse curso e o apontam 

como uma das modalidades mais deficientes do ensino.  Ao mesmo tempo, torna-se 

cada vez mais reconhecida a importância do trabalho pedagógico, sobretudo do 

professor. A deficiência da formação versus o compromisso da atuação do professor 

é uma situação que precisa urgentemente ser repensada, 

A formação do professor nunca foi tão questionada, nem tão analisada como 

atualmente, mas já na década de 1990, muitos pesquisadores, intelectuais e a 

própria sociedade começaram a indagar como deveria ser a formação desse novo 

professor, para um novo século, já que toda a sociedade tinha a esperança de 

grandes transformações em busca de uma sociedade melhor e mais justa. Quais as 

competências necessárias para que o professor assuma a sua profissionalização e 

atuação em sala de aula no século XXI? 

 Nessa perspectiva, o presente estudo pretende mostrar como o papel do 

professor é fundamental, pois é na sua ação que as ideias, os princípios 

construcionistas se materializam. Portanto, é preciso investir na formação do 
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professor, propiciando o desenvolvimento de sua capacidade crítica, reflexiva e 

criativa. O professor precisa vivenciar e compreender as implicações educacionais 

envolvidas nas diferentes formas de utilização das novas tecnologias e na busca 

incessante de estar sempre aprendendo e inovando, a fim de poder propiciar um 

ambiente de aprendizagem criativo e reflexivo para o aluno.  

Mas, neste país, de profundas desigualdades, como se coloca a escola 

perante as inovações? Com o desenvolvimento do tema, estarei dialogando com os 

autores: Ortega Y Gasset (1990, p.118), que, em seus diversos artigos, consideram 

que a escola é uma instituição anacrônica, que atua fora da sua época e do seu 

contexto histórico, quando deveria atuar na interface da anacronia e da 

contemporaneidade, sendo que o professor vem se sentindo injustiçado, inseguro, 

perplexo e muito ansioso em face de tantas mudanças. É necessário prepará-lo 

adequadamente para que proponha e programe as transformações de que a escola 

carece. “Não se poderá inovar a educação como quem moderniza uma carroça, sem 

perceber que ela não é mais o veículo para os nossos dias”, conforme a comparação 

de Fábio Magalhães¹, (Serbino, 1992, p.13). A mudança na escola tem que ser 

profunda, dependendo de vontade política que conjugue disponibilidade de recursos, 

estrutura e funcionamento renovados, assim como o adequado trabalho dos 

profissionais de ensino em sua prática pedagógica cotidiana. 

É imprescindível e urgente que os fatores atuem no sentido de mobilizar o 

profissional a aprender sempre mais, considerando as diversas áreas envolvidas na 

complexa função de educador. Isto porque, alguns profissionais da educação, 

apesar de terem inúmeros anos de prática docente, continuam imunes a quaisquer 

tipos de mudança, pensando da mesma maneira que grande parte dos professores 

recém-licenciados, isto é, que o conhecimento específico (da)s disciplina(s) que 

leciona(m) é o suficiente para ser um bom professor?  

Envolvidas na complexa função de educador. Isto porque, alguns profissionais 

da educação, apesar de terem inúmeros anos de prática docente, continuam imunes 

a quaisquer tipos de mudança, pensando da mesma maneira que grande parte dos 

professores recém-licenciados, isto é, que o conhecimento específico (da)s 

disciplina(s) que leciona(m) é o suficiente para ser um bom professor? 

___________________________________ 
1 Esta comparação feita por Fábio Magalhães, consta do artigo de Serbino, R.V. (1992) Primeiro Congresso 

Estadual Paulista sobre a Formação de Educadores Rumo ao Século XXI. São Paulo: UNESP. 
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Como despertar os professores para a necessidade de refletir e estudar 

continuamente, tendo em vista este período, que está em transformação e que 

descobre informações novas a todo dia, no qual o conhecimento assume um papel 

essencial, especialmente em uma sociedade culturalmente tão desigual como a 

brasileira? 

Em que medida a Universidade e a Escola de Ensino Médio poderia se 

articular a fim de contribuir para a melhoria da formação inicial e permanente dos 

profissionais que atuam nessas escolas? 

Como preparar o professor para enfrentar o aluno de hoje, do “século XXI”, 

que tem acesso a todas as informações, que não tem mais na figura do professor 

aquele que é o detentor do saber, que não tem medo do novo, que está em busca 

de inovações e que acima de tudo está passando pela fase mais difícil de toda sua 

vida? 

Há pouco tempo, a indisciplina e o comportamento emocionalmente instável 

dos adolescentes eram atribuídos à explosão hormonal típica da idade. Pesquisas 

recentes mostram, no entanto, que essa não é a única explicação para a 

agressividade, a rebeldia e a falta de interesse pelas aulas, que tanto preocupam 

pais e professores. Entender esse aluno que está entre 13 e 19 anos, que apresenta 

reações e comportamentos que independem de sua, vontade é “chave” para obter 

um bom aprendizado; portanto o professor, hoje, precisa aprender a enfrentar e a 

trabalhar com todas essas questões presentes na sala de aula. 

Não podemos esquecer, em nenhum momento que, antes de qualquer coisa, 

para ajudar a reverter à atual situação educacional brasileira, é preciso ir ao 

encontro de realizar uma ‘Utopia’: Fazer com que nossos professores sejam 

“seduzidos” pelo desejo de crescimento, de profissionalização, responsabilizando-se 

para sua auto formação. 

Atuei como professora da Rede Estadual de Ensino, por um período de 26 

anos, desde o início da minha trajetória educacional na década de 1980, período 

esse em que o país estava passando por uma crise econômica, desempregos em 

todos os setores. Muitos profissionais viram então, no magistério, uma fonte de 

renda. Pude constatar através dos 26 anos de exercício na Educação, que o 

magistério constitui numa opção consciente de trabalho. Nesse período histórico, o 

país também passava por uma grande falta de profissionais da educação e o 

processo de educação pública e de qualidade para todos era o “slogan” dos 
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governos. Dentro desse universo, tanto os profissionais, quanto as Secretarias de 

Educação e as Faculdades de complementação pedagógica acreditavam estar 

solucionando os problemas. 

Mas o que percebemos é que conforme os anos foram passando, os 

problemas foram se agravando. Esse profissional que migrou para a área da 

educação não tinha vínculos afetivos e pedagógicos e com o passar do tempo esse 

“professor” foi ficando no magistério. “Há uma série de razões para crer que o 

caminho para a profissionalização dos docentes encontra-se cheio de crateras e 

areias movediças”, de acordo com Imbernón (2002, p. 12).  

Segundo o autor certamente há outros obstáculos, já que nos últimos tempos 

alguns dos anteriores se agravaram ou surgiram novos. Sem dúvida esses 

obstáculos provocam, cada vez mais, circunstâncias de abandono progressivo, de 

desqualificação ou, em outras palavras, de desprofissionalização.  (Imbernón, 2002. 

p. 104). 

E a Educação, como fica? Acredita-se que um passo importante seja 

reconhecer que, neste momento de transição, a sociedade é marcada por uma 

maior complexidade e por um ritmo de transformação extremamente rápido. 

Portanto, não se pode ficar esperando que todas as mudanças ocorram para depois 

adaptar o sistema de ensino às necessidades sociais. Seria uma forma de pensar 

linear e segmentada, que não condiz com o dinamismo do momento. 

Hoje, torna-se necessário repensar os vários segmentos sociais 

conjuntamente, de forma dialética e integrada, pois: “... o papel de uma ótica social 

em Pedagogia é precisamente pôr fim à ambiguidade e mostrar que não é preciso 

simplesmente adaptar a Educação à sociedade, mas repensar, ao mesmo tempo, a 

Educação e a sociedade.” (Charlot, 1983 p.305). Nesse sentido, repensar a 

Educação não significa simplesmente acatar as propostas de modernização, mas 

sim, repensar a dinâmica do conhecimento de forma mais ampla, e, 

consequentemente, o novo papel do educador como mediador desse processo. 

Assim, é retomada a questão inicial: a formação do professor. 

Atuando hoje em sala de aula no Ensino Médio na Rede Estadual de São 

Paulo, na cidade de Barueri, a frase mais comum entre os professores é: “O 

Governo não investe na Educação do Ensino Médio, na formação de seus 

professores. As propostas do Governo sempre têm como objetivo remediar a 
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situação e nunca buscar a causa real dos problemas hoje enfrentados pelo Ensino 

Médio”. 

Estamos em 2014 e os nossos governantes continuam com o mesmo 

pensamento do regime militar da década de 1960, que devemos tratar o Ensino 

Médio, como um mero curso de formação rápida de mão-de-obra barata, sem levar 

em conta que uma sociedade desenvolvida precisa de conhecimentos e 

oportunidades para se desenvolver plenamente. O professor em exercício hoje sente 

que: o “Ensino Médio” é uma criança sem um “pai” definido, que seja responsável 

por ele, ou aquele filho do meio com quem os pais não costumam se preocupar 

muito. 

A questão da formação do professor é uma preocupação de muitos 

educadores, já que seu efeito torna-se hoje cada vez mais visível. O professor é um 

agente mediador do processo educativo. Portanto, como os alunos poderão ser bem 

formados, se os próprios professores não estão sendo? É um círculo vicioso. Esse 

problema também se evidencia devido ao aumento do descompasso entre a 

formação que a escola oferece e as necessidades reais de uma nova sociedade: “A 

sociedade das grandes tecnologias”. 

Essa inquietação grita a todo instante dentro do meu ser e em conversas com 

professores no trabalho que em um bate papo informal sempre me perguntam: 

Porque procurar nos cursos de formação parte da responsabilidade pela crise 

educacional, se não há nem mesmo a certeza que esses professores que se 

encontram em exercício hoje no ensino médio passaram por tais cursos: quer dizer, 

nem se sabe ao certo quantos desses professores são devidamente habilitados.  

Hoje temos a comprovação de acordo com dados. O levantamento, inédito, foi 

tabulado pelo Inep (Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação). A base é o 

Censo Escolar de 2012 (o mais recente), pouco mais da metade (55%) dos 

professores do Ensino Médio da rede pública Estadual,  do país não tem formação 

específica na área em que atua. Em números absolutos, o percentual equivale a 

quase 280 mil docentes do país. Os últimos dados oficiais divulgados sobre déficit 

de professores no país referiam-se a uma estimativa da CAPES (outro órgão da 

pasta), com informações de 2005, que englobavam também os anos finais do 

fundamental. 
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Considerando as redes públicas e privadas juntas, hoje 53,5% dos docentes 

do ensino médio não têm a formação ideal. Naquele ano, eram 51% (fundamental e 

médio). A Bahia é o Estado que possui menor proporção de professores com a 

formação ideal (8,5%) no sistema público. 

Na outra ponta da lista está o Distrito Federal (71%). São Paulo possui 57%. 

O Estado afirma que, se o professor não tem a formação específica na matéria, ao 

menos tem diploma em área correlata (por exemplo, docente de matemática, para 

física). "Não existe uma oferta de profissional no ritmo que a rede precisa", 

reconhece o secretário de educação básica do Ministério da Educação, Romeu 

Caputo (26/12/2013). Ele ressalta, porém, que parte do déficit é proveniente de 

matérias recentemente incorporadas ao currículo, como sociologia e filosofia. 

Segue-se o mapa da formação dos professores do Ensino Médio Público no 

Brasil no ano de 2013, conforme dados recentes do Inep (Instituto de Pesquisa do 

Ministério da Educação). 
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1390053-55-dos-professores-dao-aula-
sem-ter-formacao-na-disciplina.shtml - acesso em 26 de dezembro de 2013. 

 

A esse posicionamento dos professores somaram-se os inúmeros 

comentários de alunos da licenciatura que fui encontrando pelo período de exercício 

do magistério, que relatavam as substituições rotineiras nas escolas estaduais, tanto 
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de ensino fundamental, quanto de ensino médio, sendo que, alguns, foram meus 

alunos e que estagiavam, em áreas completamente diversas das suas, por falta de 

professores. Um estagiário de educação física, por exemplo, ministrou aulas de 

matemática por diversas vezes; estudante de filosofia que ministrava aulas de 

português, artes e história, substituindo professores que faltavam em excesso. 

Essas considerações evidenciam a necessidade de uma investigação e contemple 

uma discussão a respeito da “não formação” adequada para a docência.  

Esse estudo se insere, pois no grande tema da formação de professores, 

focalizando o processo de seleção daqueles que não atendem aos requisitos de 

qualificação para atuar no Ensino Médio.  

O primeiro passo após o redirecionamento do foco de pesquisa foi verificar a 

relevância do tema escolhido, por meio de revisão bibliográfica que identificasse as 

produções acadêmicas, periódicos e obras em geral pertinentes ao assunto e 

verifiquei uma quase ausência de bibliografia, de artigos voltados às questões 

antigas e tão presentes no atual momento na história da educação, voltadas para os 

problemas, formação de professores e a função do Ensino Médio. 

Tomar a escola como objeto específico de estudo reflete uma tendência 

internacional que podemos compreender mediante a grande necessidade de 

alcançar o fenômeno educacional de forma mais objetiva. No caso, a escola do 

Ensino Médio. 

Considerando pesquisas bibliográficas, foi possível constatar a baixa 

incidência de estudos sobre a problemática, até mesmo nas universidades, com 

relação ao Ensino Médio, sobretudo, se considerarmos as inúmeras alterações 

sofridas nas últimas décadas do século XX. Em leituras, conversas, e até mesmo 

debates, tanto nas escolas como na Universidade, é notório que o Ensino Médio 

tornou-se historicamente um tema polêmico, um campo sensível a relações de força 

e poder, objeto de disputas e alvo constante das sucessivas políticas educacionais. 

É claro, que o que deve ser feito é propor investigações a respeito do Ensino Médio, 

com vistas a contribuir para a sua visibilidade, discutindo sua importância para o 

aluno que se encontra em formação. 

De acordo com o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que 

avalia todos os alunos das últimas fases de cada fase, a nota do Ensino Médio em 

nove estados diminuiu de 2009 para 2011. 
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Das três etapas avaliadas pelo Ideb, o ensino médio é a que apresenta 

desempenho mais tímido. Mesmo atingindo as metas, a “nota” para essa etapa sobe 

apenas 0,1 ponto no indicador desde 2007. 

Em 2009, o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), para o 

ensino médio foi de 3,6% com pequeno acréscimo de 0,1 pontos sobre a meta. Em 

2011, o resultado foi exatamente igual à projeção. De acordo com as estatísticas, se 

o ensino médio continuar nesse ritmo, dificilmente conseguirá escapar da “nota 

Vermelha” na avaliação de 2013, quando tem que crescer 0,2 pontos e chegar a 3,9, 

que é a meta da educação nacional para o ano de 2013. 

O (Saeb) – Sistema de Avaliação da Educação Básica e da Prova Brasil 

2011, constatou a maior defasagem em matemática. No relatório divulgado em 

2011, com os dados de 2009, a porcentagem de estudantes com conhecimento 

adequado ao 3º ano do ensino médio era 11%, inferior à meta estipulada de 14,3% 

neste ano. No entanto, além da redução da porcentagem (10,3%), a diferença para a 

meta do período (2011) aumentou: é de quase 10 pontos percentuais (19,6%).  

Em Português, a meta foi cumprida no último relatório, 28,9% dos estudantes 

tinham conhecimento adequado e a meta era de 26 % nesse ano. A porcentagem de 

estudantes teve um leve aumento de 29,2%, mas não foi suficiente para cumprir a 

meta para o período, que era de 31,5%. 

Esses dados confirmam, assim, uma faceta da relevância da escolha do 

campo empírico para a realização da pesquisa e prosseguir na busca por produções 

bibliográficas que possam subsidiar o estudo, pois é quase inexpressivo o número 

de produções acadêmicas voltadas para os problemas e inquietações do docente 

que atua no Ensino Médio nos dias de hoje. 

Por todos esses motivos apresentados, considera-se que a escolha das 

escolas de Ensino Médio do município de Barueri como campo empírico desta 

pesquisa será bastante apropriado, com uma das melhores infraestruturas dentre os 

municípios do Brasil. 
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Município de Barueri 
 

              
Barueri Centro 1920  -   pt.wikipedia.org/wiki/Barueri 

 

              
Barueri Centro 2014 - www.skyscrapercity.com 

 
A Cidade de Barueri situa-se na zona oeste da grande São Paulo, possui uma 

população fixa de 240.656 pessoas (fonte IBGE/censo2010), com uma população 

flutuante de 170 mil pessoas, taxa de crescimento populacional de 8,6% ao 

(IBGE/2004), densidade demográfica de 3,509 habitantes por km² e contando com 

uma área de 64,167km². Barueri está entre os dez municípios que apresentam maior 

crescimento populacional do estado de São Paulo, tem uma previsão orçamentária, 

para o exercício de 2014, de R$ 2.176.706.000,00. O aumento da receita para o 
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período fiscal tem como base a previsão de inflação de 5,50% e o crescimento do 

PIB (Produto Interno Bruto) projetado para 4,0%, em relação ao orçamento do ano 

de 2013, que é de R$ 1,7 bilhão. 

O orçamento anual municipal reserva para 2014 quase 58% dos 

investimentos somente para os setores de Educação e Saúde, sendo que a 

educação terá o valor de R$ 580.032.000,00 (32,6%) e para a saúde, um total de R$ 

442.206.000,00 (24,8%). 

O município de Barueri iniciou o processo de municipalização do ensino 

fundamental em 1997, sendo que hoje todo o ensino fundamental é 100% municipal, 

num total de 84 escolas, com 32 mil alunos. 

Dentro desse contexto, temos grandes contradições no ensino médio do 

município, que é supervisionado pela Diretoria de Ensino de Itapevi, que possui 21 

escolas de ensino médio, com um total de 11625 alunos, 323 salas de aula, sendo 

que a grande maioria funciona somente no período noturno e 30% das escolas 

funcionam em regime “compartilhado” – Direção Municipal e Estadual no mesmo 

prédio.  

Com uma das melhores infraestruturas, dentre os municípios do Brasil, 

Barueri tem como municípios vizinhos, Santana de Parnaíba a Norte, Osasco a 

Leste, Carapicuíba a Sudeste, Jandira a Sul e Sudoeste, Itapevi a Oeste. Município 

sem zona rural, concentrando toda a sua população em zona urbana, Barueri tem a 

quase totalidade de suas vias com pavimentação asfáltica – 99,9% (Wikipédia-

2013), portanto reúne todas as condições para que sejam superados os problemas 

educacionais, sobretudo na formação de professores. 

O material pesquisado e coletado será organizado em três capítulos. 

No Capitulo I será feita uma análise histórica da educação brasileira por meio 

do diálogo – em uma perspectiva relacional – com as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional que serviram como norte para a nossa educação, amparado 

principalmente nos estudos de Otaíza de Oliveira Romanelli (Doutora em Educação 

pela Universidade de Sorbonne – Paris). 

Serão destacadas as questões relativas ao perfil docente, em especial à sua 

formação, dando ênfase ao professor do Ensino Médio, deixando explicitas as 

incoerências que se traduzem na compreensão da própria legislação analisada em 

cada período na história da educação brasileira. 



23 

 

A caracterização do âmbito nacional e sua composição curricular serão, 

então, discutidas, como também a formação de professores, porque as ações 

pensadas para tal esfera da escolaridade traduzem-se em forma de exigências para 

a formação e o exercício do professor, alterando, inclusive, aspectos de sua 

profissionalização. 

As contribuições de Selma Garrido Pimenta, professora de Didática, na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e de Carlos Luiz Gonçalves, 

Professor e Supervisor Escolar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

são aqui destacados, no sentido de “Rever” o Ensino de 2º Grau. Propondo a 

Formação de Professores, onde o núcleo do texto recupera a memória do 2º Grau e 

da Escola Normal no Brasil, discute-se a distância entre intenções e realidade, 

ressaltando o tema quantidade e qualidade, com vistas a definir a escola pública 

democrática e unitária e apresentar sugestões de organização dos Cursos de 

Formação de Professores no que se referem ao currículo, seus objetivos 

pedagógico-políticos, as disciplinas articuladoras da formação. 

O Capitulo II traz elementos que contribuem para a compreensão de como o 

sistema de educação opera para que o professor em exercício no Ensino Médio 

possa atuar. Os desafios do dia a dia desse profissional, que se encontra 

desmotivado, perdido, precisando de estímulo para superar todas as inovações do 

Século XXI, na nova era da informatização, procurando analisar as competências 

que se fazem necessárias ao professor no momento atual. 

Nesse contexto do trabalho será considerada a teoria de Edgar Morin, 

educador francês, sociólogo e filósofo que desenvolveu a teoria do pensamento 

complexo.  

Edgar Morin (2006) defende a interligação dos saberes como um caminho 

viável para a construção do conhecimento global e a inclusão de valores que 

permitirão a formação integral do cidadão do século XXI. 

Ainda no capítulo II, fazendo um contraponto entre a autora Guiomar Namo 

de Mello, que faz várias discussões e analises sobre o professor da atualidade, de 

como esse professor deve refletir sobre sua função perante a atual sociedade, com 

a contribuição de Antonio Nóvoa (1995) que propõe ao professor uma reflexão 

constante sobre a prática docente como instrumento para a formação contínua. 

Outro autor de referência, Francisco Imbernón (2002) que trata da problematização 

da Formação Docente e Profissional e faz com que façamos uma reflexão sobre o 
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que é “Formar-se para a mudança e a incenteza”, questões pertinentes e presentes 

em todos os períodos da história da educação e extremamente gritante na nossa 

época.  

No Capitulo III com um mergulho na pesquisa propriamente dita, delineando 

o campo empírico em suas singularidades, destacando a trajetória das idas a 

campo, chegando até a análise dos resultados alcançados após a fase de coleta de 

dados. As tabelas elaboradas a partir dos questionários respondidos pelos 

professores tem o intuito de permitir a caracterização do perfil do professor do 

Ensino Médio da Cidade de Barueri, no que instiga a sua formação, carreira e 

condições de trabalho. Os dados sobre formação e carreira são ainda confrontados 

com as exigências legais situando esse professor dentro do sistema educacional. As 

manifestações do que sentem e pensam é o objeto de estudos que abordam os 

inúmeros aspectos mencionados. 
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CAPITULO I O ENSINO SECUNDÁRIO NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO DO 
SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO. 

 

 “O conhecimento exige uma presença curiosa do 

sujeito em face do mundo”. Requer uma ação 

transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e em “reinvenção”. (Paulo 

Freire). 

 

O presente capítulo traz uma discussão de forma a abordar a história do 

Ensino Secundário no contexto educacional brasileiro, considerando aspectos da 

organização da educação no país, que pode ser dividida para estudo em períodos 

bastante marcantes, segundo Romanelli (1990), a partir da compreensão dos 

movimentos internos e externos à elaboração e tramitação da legislação 

educacional. Remonta à década de 1930, procurando estender-se ao alcance da 

análise da legislação, incluindo as leis de diretrizes e bases da educação nacional, 

como ocorreu, e recuperar estudos importantes para o tema aqui apresentado, 

discussões e problemas enfrentados pelo ensino médio, que sempre passou por 

profundas mudanças ao longo da história da educação no Brasil. São postas em 

destaques as rupturas e permanências apreendidas na análise das leis a fim de 

revelar o descompasso que, do passado ao presente, é produzido pelo encontro 

expresso claramente no próprio texto da legislação. 

Estrutura-se o capítulo de forma a encaminhar a leitura diretamente para 

questões relativas ao âmbito do Ensino Secundário, atual Ensino Médio, aqui 

pretendido e às expectativas e propostas de formação para o professor que deve e 

está atuando. Para tanto, ao longo de cada período de tempo analisado, o objetivo 

central e a hipótese orientadora do estudo são focalizados, a fim de tornar mais claro 

o raciocínio e evitar um possível e não desejável distanciamento. As leituras e 

pesquisas realizadas vão evidenciando que pouca coisa mudou, no decorrer da 

história, na forma de encarar a educação desde as companhias jesuíticas.  

A pesquisa bibliográfica nos mostrará a crise do sistema educacional 

brasileiro, tendo como foco dentro da história da educação, as diversas fases do 

Ensino Secundário no Brasil, a sua expansão, todavia, apesar de grande deficiência, 

tanto em seu aspecto quantitativo, quanto em seu aspecto estrutura. 
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1.1 A REFORMA DE FRANCISCO CAMPOS DE 1930 A 1937 
 
 

Após a Revolução de 1930, temos um período marcado, politicamente, por 

lutas ideológicas, um marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista 

de produção. A acumulação de capital permitiu que o Brasil pudesse investir no 

mercado interno e na produção industrial, sobre a forma como o governo Provisório 

deveria assumir o regime, economicamente, por tentativas de sair da catástrofe 

financeira e, educacionalmente, por reformas empreendidas por Francisco Campos, 

no contexto dos embates entre “Pioneiros” e “conservadores”. 

A nova realidade Brasileira passou a exigir uma mão-de-obra especializada e 

para tal era preciso investir na Educação. Sendo assim, em 1930, foi criado o 

Ministério da Educação e Saúde Pública; em 1931, o governo provisório sanciona 

decretos organizando o Sistema de Ensino Secundário e as Universidades 

brasileiras ainda inexistentes em nosso território. 

Nesse ano, 1931 temos a Reforma de Francisco Campos, que se efetivou por 

meio de uma série de decretos, dentre eles o de nº 19.890 (de 18 de abril de 1931), 

que dispõe sobre a organização do Ensino Secundário, e o de nº 21.241 (de 14 de 

abril de 1932), que consolida as disposições sobre a organização do Ensino 

Secundário. Com base nesses decretos, se fará a exposição da estrutura desse 

nível de ensino, resultante dessa reforma: “Ela é, teoricamente, uma grande 

reforma”. Efetivamente, credita, entre outros méritos, o de haver dado uma estrutura 

orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. Era a primeira vez que uma 

reforma atingia profundamente a estrutura do ensino – de acordo com (Romanelli, 

1990, p. 131). 

 
 
1.2 A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 
 

A Reforma Francisco Campos criou uma situação completamente nova para o 

ensino secundário. O que se tinha, até o final da década de 1920, era um sistema de 
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“preparatórios” e de exames parcelados para o ingresso no ensino superior, que 

eliminavam a seriação dos cursos secundários. 

A reforma trouxe, pois uma organização ao ensino secundário, estabelecendo 

e definindo o currículo seriado, a frequência obrigatória e dois ciclos, um 

fundamental de cinco anos e outro complementar de dois anos. O primeiro era 

considerado obrigatório para o ingresso em qualquer escola superior e para o 

segundo, complementar, foi estabelecida uma subdivisão que compreendia certa 

especialização, conforme se tratasse de curso preparatório para o ingresso nas 

Faculdades de Direito, Ciências Médicas e Engenharia (Romanelli, 1990, pp. 131-

159). 

Num contexto onde a maior parte da população ainda vivia na zona rural, era 

analfabeta e os poucos já fixados na zona urbana não haviam atingido a educação 

primária, este vasto currículo foi considerado enciclopédico, contribuindo para a 

manutenção do caráter elitista, pois a maior parte da população não tinha condições 

de chegar a esse nível de ensino. Um sistema de avaliação profundamente rígido, 

exagerado quanto ao número de provas e exames (equivalendo a uma prova a cada 

dois dias de aula), consolidou a seletividade promovida pela Reforma de Francisco 

Campos para o Ensino Secundário.  

A reforma do Ensino Secundário, realizada através do Decreto nº 19.890/1931 

e consolidada pelo Decreto nº 21.241/1932, chamada de “Reforma de Francisco 

Campos”, deveria reconstruir o ensino em novas bases, com o objetivo de superar o 

caráter excludente, contemplando uma função educativa, moral e intelectual do 

adolescente. O objetivo era imprimir ao ensino secundário a tarefa de preparação do 

adolescente para sua satisfatória integração na sociedade, que começava a fazer-se 

mais complexa e dinâmica. Era necessário, na visão do reformador, atualizar o 

ensino de acordo com as exigências do desenvolvimento industrial. Para isso este 

não poderia ser apenas um “curso de passagem”, um “instrumento para a 

preparação de candidatos ao ensino superior”. A partir do objetivo do ensino 

secundário de “formação do homem para todos os grandes setores da atividade 

nacional”, é que o currículo e seus métodos foram definidos. Na prática, para 

eliminar o caráter de “curso de passagem”, a reforma instituiu dois cursos seriados: o 

curso fundamental e o curso complementar. O primeiro tinha por objetivo uma 

formação geral, com ênfase na cultura humanística, apesar da presença no currículo 

de matérias científicas, com o intuito de preparar o homem para a vida em sociedade 
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e para os grandes setores da atividade nacional, independente do ingresso no 

ensino superior. Tinha duração de cinco anos, uniforme em todo o país. O segundo 

mantinha o objetivo de formação propedêutica, com propostas curriculares 

diferenciadas e obrigatórias para os candidatos em determinados institutos de 

ensino superior (Romanelli, 1990, p. 135). 

A expansão do ensino, que ocorreu, a partir da década de 1930, não foi, 

decorrente apenas do crescimento demográfico, o qual se constituiria somente numa 

demanda potencial de educação. Foi também decorrência da transformação dessa 

demanda potencial, em demanda efetiva, ou seja, antes da década de 1930, 

enquanto predominou uma sociedade do tipo agrário e semi-feudal nas relações de 

produção, a demanda efetiva de educação permaneceu muito inferior à demanda 

potencial, no momento em que se acentuaram as mudanças sócio-econômico-

políticas, em favor do capitalismo industrial e da urbanização. Essa demanda 

passou, gradativamente, a uma efetivação, trazendo grandes progressos no setor da 

expansão do ensino. A ordem foi de 155.770 matriculados no ensino médio para 

2.056.992 em 1969 (Romanelli, 1990, p. 178). 

Praticamente estas reformas vieram responder ao projeto dos Pioneiros da 

Educação. Em 1931 acontecia um movimento católico que externava seus conflitos 

com os escolanovistas pelo ensino religioso. Saviani (2007, p.195) retrata esse 

período como o equilíbrio entre a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Nova 

datados de 1932 a 1947. Nesse contexto o Manifesto tornou-se base política e de 

modernidade que alicerçaria a educação e a sociedade brasileira até a atualidade. 

Nos primeiros parágrafos do documento “salta” do papel a primazia da administração 

escolar estabelecida como fator fundamental para a solução dos problemas 

educacionais agravados no regime republicano. 

É curioso vislumbrar, analisar, como, já naquele momento, se pensava na 

organização de um sistema educacional adequado à estrutura moderna que se 

construía naquele período no país. Para os escolanovistas era preciso mudar 

naquele tempo, ou os fracassos se propagariam posteriormente. Medidas 

imediatistas e em curto prazo não fariam mais sentido, era necessário pensar 

adiante.  Na Constituição de 1937, o ensino técnico é objeto de definições, 

estabelecendo-se formalmente sua clientela: as classes menos favorecidas. O 

período de 1930-1937 foi especialmente fecundo do ponto de vista do debate sobre 

a educação no Brasil, facilitada, inclusive pela indefinição do governo diante das 
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duas principais correntes que se opunham. Tais tendências e grupos combatiam o 

princípio do monopólio do ensino pelo Estado, identificado por ambos com um 

princípio de sustentação tanto do Estado Fascista como do Estado Comunista. Uma 

análise mais acurada da situação demonstra, porém, que os dois grupos oponentes 

estavam pactuados no postulado básico e fundamental do liberalismo: a defesa do 

individualismo e jamais de qualquer outro organismo, instituição ou ideologia. 

Apesar das múltiplas reformas do ensino e da promulgação de três cartas 

constitucionais, também nesse período, o sistema educacional brasileiro não chegou 

a responder satisfatória e suficientemente a situações como: a melhora do 

rendimento escolar, o aperfeiçoamento administrativo e a bifurcação dos caminhos 

escolares após o primário. 

A conclusão a que se chega a partir do exposto, principalmente com relação 

ao Ensino Secundário, é de fundamental importância para a compreensão do 

esforço empreendido nas análises, daqui por diante. No âmbito da expansão do 

ensino em geral e do secundário em particular, dois elementos assumem posição 

estratégica: 

 (1) a pressão externa advinda da demanda social efetiva e; 

 (2) as facções ideológicas dominantes no legislativo que, com mecanismos 

de exclusão internos à própria lei, impedem as camadas populares de entrarem na 

escola (e permanecerem). 

 

 

1.3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR NO ENSINO SECUNDÁRIO, 
EXPECTATIVAS E PROPOSTAS 

 
 

O desenvolvimento deste tema se organiza considerando as contribuições da 

historiadora Otaíza de Oliveira Romanelli (1990), que organiza as discussões sobre 

as questões da educação escolar no contexto histórico do Estado Novo, de forma 

profundamente fecundas no período da Segunda República (1930-1936). A autora 

analisa e faz nos compreender, que todo o esforço para os avanços da Reforma de 

Francisco Campos, as transformações tão almejadas para e educação, entram numa 

espécie de hibernação, porque as conquistas do movimento renovador, que 

influenciaram a Constituição de 1934, foram enfraquecidas pela nova Constituição 
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de 1937, que rejeitava o plano nacional da educação e atribuía à União a função de 

estabelecer as bases e normas da educação em todo o território brasileiro. 

De acordo com (Romanelli, 1990, p. 138) Com a entrada do Governo 

Provisório (1930), houve a implementação da Reforma Francisco Campos na 

educação. Era a primeira vez que uma reforma atingia profundamente a estrutura do 

ensino e era imposta a todo território nacional. Essa reforma tratou de organizar 

preferencialmente o sistema educacional para as elites, visto que deixou o ensino 

primário, normal e secundário (salvo o ensino comercial) marginalizados.  Não se 

tratava de um sistema de ensino, mas de um sistema de provas e exames, tamanho 

era o exagero do sistema de avaliação.  

Nesse contexto, somente alunos de classes privilegiadas conseguiam concluir 

o ensino secundário. Na reforma, não houve preocupação em criar um sistema de 

ensino profissional, justo no momento em que o país estava começando o processo 

de industrialização. Segundo Romanelli (1990) esse descuido com o ensino 

profissional foi um “Passo Atrás”.   Nesse momento deveria se dar maior atenção 

para o ensino técnico, o que poderia ser uma estratégia do governo nesse período, 

para manter um “exército de reserva”, uma multidão de pessoas com instrução 

mínima e que, portanto, seria facilmente manipulado, o que se perpetuou por muito 

tempo dentro da nossa história da educação. 

Ainda com bases nas leituras de Romanelli, (1990) e Saviani, (2007), a 

Revolução Industrial provoca a incorporação das funções intelectuais no processo 

produtivo e a via para objetivar-se a generalização dessas funções na sociedade foi 

à escola, tanto que, os principais países organizaram sistemas nacionais de ensino, 

buscando generalizar a escola básica. O ensino básico qualificou os trabalhadores a 

integrar o processo produtivo, já que o mínimo de qualificação para operar a 

maquinaria era contemplado no currículo da escola elementar. Quanto às tarefas de 

manutenção, reparos, ajustes das máquinas, exigiram uma qualificação específica 

que demandou também um preparo específico. Nascem então os cursos 

profissionais organizados no âmbito das empresas ou do sistema de ensino tendo 

como referência o padrão escolar. As classes que iam gradativamente assumindo o 

poder contavam com a presença, de um lado, dos jovens oficiais progressistas e da 

nova burguesia industrial, que exigiam inovações de toda ordem, e do outro lado, 

contavam com a presença de parte da velha aristocracia liberal, ainda apegadas às 
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velhas concepções. A expansão do ensino e sua renovação ficaram subordinadas 

ao jogo de forças que essas camadas manipulavam na estrutura do poder.  

Na década de 1920, vários estudiosos do campo da educação como: 

Lourenço Filho, no Ceará em 1923, Anísio Teixeira na Baía em 1925, Francisco 

Campos e Mário Casassanta em Minas em 1927, Fernando Azevedo, no Rio de 

Janeiro em 1928 ou  Carneiro Leão em Pernambuco em 1928, alinham-se em um 

mesmo sentido: “A Escola Nova”. Houve a criação da Associação Brasileira de 

Educação (ABE) e, posteriormente, em 1932, ocorreu à publicação do “Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nacional”. Esse movimento ficou conhecido como 

“Renovador”, com a defesa da gratuidade e obrigatoriedade do ensino, a laicidade, a 

co-educação e com a apresentação de um Plano Nacional de Educação. Essas 

ideias iam ao encontro com o grupo dos católicos, que viam no monopólio do 

Estado, na laicidade e na co-educação uma afronta aos princípios da educação 

católica.  Essa reivindicação da escola pública, gratuita, obrigatória é consequência 

de uma nova situação criada com a ascensão de novas classes sociais. 

Na evolução do sistema educacional brasileiro, vamos encontrar uma 

constante tentativa de juntar as ideias da ala jovem (representada pelas ideias do 

Manifesto) e da ala velha das classes dominantes. Com a Constituição de 1934, há 

uma vitória do movimento renovador. Porém, três anos após, era promulgada outra 

Constituição, com o novo golpe de Estado que instalou o Estado Novo. Aquilo que 

na Constituição de 1934 era um dever do Estado passa, na Constituição de 1937, a 

uma ação meramente supletiva, sendo o artigo 129 bem claro em relação ao dever 

do Estado: “À infância e à juventude”, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 

Municípios, assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os 

seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas 

faculdades, aptidões e tendências vocacionais”. 

  Efervescente discussão em torno de um modelo de formação é parte de um 

contexto no qual emerge a preocupação com o preparo do professor para lidar com 

a escola de massas que começa a constituir-se, a partir do desenvolvimento do 

capitalismo industrial. Passa-se a exigir uma organização mais complexa em todos 

os setores e os desafios estão postos à medida que não somente o processo de 

industrialização coloca necessidades especificas, mas a própria burocracia estatal 

decorrente da urbanização crescente, para funcionar, demanda uma mão-de-obra 
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especializada. Era preciso, pois sistematizar a formação em todos os âmbitos 

alicerçando-a em bases de eficiência e funcionalidade. O professor está dentro 

desse contexto; começava a ser exigido dele um grau de especialização condizente 

com a nova tarefa a cumprir: a educação das massas para esferas distintas da 

escolaridade.  
A constituição do corpo docente apontava para um problema praticamente 

peculiar: a falta de professores com formação no ensino superior. A própria Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, em seu artigo 79, relativizava a exigência de curso 

de licenciatura, abrindo a possibilidade de substituí-lo pelo registro no Ministério da 

Educação. 

 Art. 79 – A constituição do corpo docente, em cada estabelecimento de 

ensino secundário, far-se-á com observância dos seguintes preceitos: 1- Deverão os 

professores de o ensino secundário receber conveniente formação, em cursos 

apropriados, em regra de ensino superior. 2 – O provimento em caráter efetivo, dos 

professores dos estabelecimentos de ensino secundário federal e equiparado 

dependerá da prestação de concurso. 3 – Dos candidatos ao exercício do magistério 

nos estabelecimentos de ensino secundário reconhecidos exigir-se-á prévia 

inscrição que se fará mediante prova de habilitação, no competente registro (sic) do 

Ministério da Educação. (Brasil, Anais do Ministério da Educação e Saúde, abril de 

1942, apud Fonseca, 2004, p.34). 

 Dessa forma, estava garantida a permanência e a entrada, no magistério, de 

profissionais não formados em licenciatura. Como sinaliza FONSECA: “Existia um 

grande número de advogados, médicos, e outros profissionais que exerciam o 

magistério secundário e cuja presença era imprescindível para o funcionamento do 

ensino secundário, técnico industrial, comercial e normal” (2004, p. 34). 

 Cabe, pois, inferir que o professor em exercício no período não era habilitado 

e que as ações governamentais convergiam para a provisão – ato provisório e 

precário para o atendimento a uma demanda – dos cargos em expansão. 

 

 

1.4 O PERÍODO DO ESTADO NOVO (1937 - 1945) 
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Segundo Lauro de Oliveira Lima (1969, p. 363), durante o período do Estado 

Novo ao analisar tendências fascistas, é outorgado uma nova Constituição em 1937. 

A orientação político-educacional para o mundo capitalista fica bem explícita em seu 

texto sugerindo a preparação de um maior contingente de mão-de-obra para as 

novas atividades abertas pelo mercado. Neste sentido a nova Constituição enfatiza o 

ensino pré-vocacional e profissional. Por outro lado, propõe que a arte, a ciência e o 

ensino sejam livres à iniciativa individual e à associação ou pessoas coletivas 

públicas e particulares, tirando do Estado o dever da educação. Mantém ainda a 

gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, também dispõe como obrigatório 

o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e 

secundárias. 

Em 1942, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema são reformados 

alguns ramos do ensino. Estas Reformas receberam o nome de Leis Orgânicas do 

Ensino, e são compostas por Decretos-lei que criam o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI que valoriza o ensino profissionalizante. 

O ensino ficou composto, neste período, por cinco anos de curso primário, 

quatro de curso ginasial e três de colegial, podendo ser na modalidade clássico ou 

científico. O ensino colegial perdeu o seu caráter propedêutico, de preparatório para 

o ensino superior, e passou a se preocupar mais com a formação geral. Apesar 

dessa divisão do ensino secundário, entre clássico e científico, a predominância 

recaiu sobre o científico, reunindo cerca de 90% dos alunos do colegial. 

 

 

1.5 O PERÍODO DA NOVA REPÚBLICA (1946 - 1963)  
 
 

O período da Nova República que vai de 1946 a 1963, determina o fim do 

Estado Novo. Temos a consolidação e a adoção de uma nova Constituição de cunho 

liberal e democrático. Esta nova Constituição, na área da Educação, determina a 

obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para 

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Além disso, a nova 

Constituição fez voltar o preceito de que a “educação é direito de todos”. A educação 

passa a ser considerada como direito de todos, que será dada no lar e na escola, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana 
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proclamados pelos Pioneiros no Manifesto da Educação Nova, nos primeiros anos 

da década de 30. De acordo com seu Artigo 166, o ensino dos diferentes ramos 

devia ser ministrado pelos poderes públicos e é livre a iniciativa particular, conforme 

define o Artigo 167 do Manifesto. A perspectiva era de conciliar a antiga disputa 

ideológica entre os defensores da escola pública e escolas particulares, 

proporcionando educação gratuita ao mesmo tempo em que deixara livre para a 

iniciativa privada. Entretanto a corrente “privatista” sai, pelo menos nominalmente, 

como vitoriosa, liderada por Carlos Lacerda. As famílias de classe média e alta 

assumiram a responsabilidade pela educação de seus filhos, preparando-os para as 

melhores escolas públicas secundaria ou superiores ou colocando-os em escolas 

particulares, a maioria dirigida por religiosos. 

A igreja Católica, que nos anos 1930 havia tentado assumir o controle da 

educação pública do país, limitava-se agora à administração de um conjunto restrito 

de escolas que, quem sabe, ainda poderiam cuidar da alma das elites. 

Ainda em 1946 o então Ministro Raul Leitão da Cunha regulamenta o Ensino 

Primário e o Ensino Normal, além de criar o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - SENAC, atendendo as mudanças exigidas pela sociedade após 

a Revolução de 1930, baixando os seguintes Decretos-lei: 

a) O Decreto-lei 8.529, de dois de janeiro, regulamenta ensino primário; 

b) O Decreto-lei- 8.530, de dois de janeiro, regulamenta o ensino normal; 

c) Os Decretos-lei 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro, criam o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 

d) O Decreto-lei 9.613, de 20 de agosto, regulamenta o ensino agrícola. 

Baseado nas doutrinas emanadas pela Carta Magna de 1946, o Ministro 

Clemente Mariani, cria uma comissão com o objetivo de elaborar um anteprojeto de 

reforma geral da educação nacional. Esta comissão, presidida pelo educador 

Lourenço Filho, era organizada em três subcomissões: uma para o Ensino Primário, 

uma para o Ensino Secundário e outra para o Ensino Superior. Em novembro de 

1948 este anteprojeto foi encaminhado à Câmara Federal, dando início a uma luta 

ideológica em torno das propostas apresentadas. Num primeiro momento as 

discussões estavam voltadas às interpretações contraditórias das propostas 

constitucionais. Num momento posterior, após a apresentação de um substitutivo do 

Deputado Carlos Lacerda, as discussões mais marcantes relacionaram-se à questão 
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da responsabilidade do Estado quanto à educação, inspirados nos educadores da 

velha geração de 1930, e a participação das instituições privadas de ensino. 

Depois de 13 anos de acirradas discussões foi promulgada a Lei 4.024, em 20 

de dezembro de 1961, sem a força do anteprojeto original, prevalecendo às 

reivindicações da Igreja Católica e dos donos de estabelecimentos particulares de 

ensino no confronto com os que defendiam o monopólio estatal para a oferta da 

educação aos brasileiros. 

Se as discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional foi o fato marcante, por outro lado muitas iniciativas marcaram este período 

como, talvez, o mais fértil da História da Educação no Brasil: em 1950, em Salvador, 

no Estado da Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação (Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro), dando início à sua ideia de escola-classe e escola-

parque; em 1952, em Fortaleza, Estado do Ceará, o educador Lauro de Oliveira 

Lima inicia uma didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget: o Método 

Psicogenético; em 1953 a educação passa a ser administrada por um Ministério 

próprio: o Ministério da Educação e Cultura; em 1961 tem inicio uma campanha de 

alfabetização, cuja didática, criada pelo pernambucano Paulo Freire, propunha 

alfabetizar, em 40 horas, adultos analfabetos; em 1962 é criado o Conselho Federal 

de Educação, que substitui o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos 

Estaduais de Educação e, ainda em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e 

o Programa Nacional de Alfabetização, pelo Ministério da Educação e Cultura, 

inspirado no Método Paulo Freire.  

Segundo Otaiza Romanelli:  

“A Lei de Diretrizes e Bases foi a oportunidade perdida de se criar um sistema 

educacional que pudesse inserir-se no sistema geral de produção do país, em 

consonância com os progressos sociais já alcançados, entretanto nossa herança 

cultural e política impediram a organização de um sistema educacional, que era 

necessário a nossa sociedade.” (1990, p. 183). 

 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO (1946 – 
1963) 
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        Nesse período da história o Ensino Secundário contava, no contexto das 

alterações, como um curso (caráter introdutório) e os cursos técnicos (industrial 

comercial e agrícola – caráter profissionalizante). Nas ideias político-educacionais de 

Francisco Campos estava à crença de que a reforma da sociedade se concretizaria 

mediante a reforma da escola, da formação do cidadão e da produção e 

modernização das elites. Em seu ideário estava claro que a formação das elites era 

a prioridade, bem como defendia que essa mesma elite tinha as condições para 

decidir quais deveriam ser os rumos da educação para os demais. 

O Ensino Secundário brasileiro, no período entre 1946 e 1961, passou por 

crises e transformações, conforme a visão daquele que estavam diretamente 

envolvidos na implementação de um sistema de ensino oficial de caráter nacional, 

notadamente naqueles ligados aos “pioneiros da educação”. Estudiosos da 

educação escolar afirmam que esse período, de aumento de alunos, possibilitou a 

construção de uma pequena democratização social por meio da escolarização 

(Chagas, 1982, pp.40-76). 

Foi um período foi muito fértil para a educação escolar, haja vista a 

participação de grandes intelectuais como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo 

tanto no debate acadêmico, quanto em ações efetivas para a construção do sistema 

de ensino.  

        Em 1946 assume a presidência o General Eurico Gaspar Dutra, eleito por 

sufrágio Universal. Nesse período pode-se afirmar que a estrutura do sistema 

escolar mantem os mesmos três graus de ensino: primário que compreende a 

educação primária, o ensino secundário, composto pelos ciclos ginasial, antigo 1º 

ciclo e colegial, antigo 2º ciclo, que era composto dos cursos secundário, técnico e 

de formação de professores e o superior. Então, pela primeira vez, uma reforma 

atingiu os vários níveis de ensino (secundário, comercial e superior) e foi imposta a 

todo território nacional. Nesse sentido, foi instituído o sistema universitário no Brasil, 

através do Estatuto das Universidades e organização da Universidade do Rio de 

Janeiro; o ensino secundário foi reformado na lógica de uma formação introdutória 

para o ensino superior; dos cursos técnico-profissionais foi organizado o ensino 

comercial, que não permitia o acesso dos alunos ao ensino superior, privilégio 

exclusivo dos que concluíam o ensino secundário preliminar. 

De acordo com Romanelli, (1990), a Lei Orgânica do Ensino Secundário 

(decreto-lei nº 4.244, de nove de abril de 1942) assinada pelo então ministro da 



37 

 

Educação e Saúde do Estado Novo, Gustavo Capanema, reestruturou este nível do 

ensino da seguinte forma: primeiro ciclo, com quatro anos de duração, subdividido 

em clássico e científico, ampliando a mesma perspectiva anterior de destinação ao 

ensino superior para carreiras de Ciências Humanas, Biológicas e Exatas. “Assim, 

pois, este último ciclo, que na Reforma Francisco Campos, estivera subdividido em 

três, passava agora constituir-se de dois cursos apenas”. 

O currículo era pouco diversificado apresentando quase as mesmas 

disciplinas: Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, Ciências Naturais, 

História Geral, História do Brasil, Geografia Geral, Geografia do Brasil, Trabalhos 

Manuais, Desenho e Canto Orfeônico. No 2º ciclo, o clássico era composto por 12 

ou 15 (duas optativas) disciplinas com maior ênfase na área de humanas e o 

científico por 14 disciplinas com maior ênfase na área de exatas. O caráter 

humanista dos currículos era evidente, inclusive no curso científico. O único fim era, 

pois, o de preparação para o ingresso no ensino superior, servindo a formação das 

individualidades condutoras (Romanelli, 1990). 

Gustavo Capanema coloca em sua exposição na época os motivos que 

acompanharam a promulgação da Lei: Ficam explicitas as finalidades propedêuticas 

e de inculcação ideológica do ensino secundário.  

O que constitui o caráter específico do ensino secundário é sua função de formar no 

adolescente uma sólida cultura geral e, bem assim, de neles acentuar e elevar a 

consciência patriótica e a consciência humanística. O ensino secundário deve ser 

por isto, um ensino patriótico por excelência e patriótico no sentido mais alto da 

palavra, isto é, um ensino capaz de dar ao adolescente a compreensão dos 

problemas e das necessidades, da missão, e dos ideais da nação, e bem assim dos 

perigos que a acompanhem, cerque ou ameacem um ensino capaz de criar, no 

espírito das gerações novas a consciência da responsabilidade diante dos valores 

maiores da pátria, a sua independência, a sua ordem, o seu destino”. (Gustavo 

Capanema, 1942, apud Romanelli, 1995). 

 O sistema de provas e exames continuou praticamente o mesmo, mantendo-

se, assim, a rigidez e seletividade do período anterior.  O cenário nacional do 

período caracterizou-se por debates nacionalistas e populistas, com o fim do Estado 

novo. Economicamente, continuava a implantação da indústria pesada e acentuava-

se o crescimento da indústria leve.  
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No setor educacional, surgem com toda força as disputas ideológicas, em 

torno do projeto de Lei das Diretrizes e Bases (LDB) propostas para organizar a 

educação nacional (Romanelli, 1990). 

    Dentro desse contexto brevemente anunciado, em 1946, foi promulgada, 

então, uma nova constituição que viria assegurar os direitos e garantias individuais, 

restaurando, em seus artigos 141, 168 e 173, a liberdade de pensamento, a rigidez e 

seletividade do período anterior. Nesse período, com relação à expansão, houve 

uma evolução do perfil da demanda social da educação, que obrigou o sistema há 

abrir um pouco mais as portas tanto à classe média emergente, quanto às camadas 

populares que começavam a ver o ensino secundário como uma forma de ascensão 

social ou de acrescentar prestígio ao seu status. 

O Ensino Secundário passa a abranger dois ciclos: o primeiro, ginasial, com 

quatro séries anuais – realizados por exame de admissão e o segundo, colegial com 

três séries anuais. A estrutura horizontal do ensino continuou a mesma, secundário, 

técnico e normal, contudo passa a existir maior articulação entre os mesmos. 

Ressaltamos que o ciclo colegial, secundário, hoje, pode ser considerado como 

equivalente ao ensino médio. 

 A Lei, 4024/61 – artigo 33 declara: “A educação de grau médio, em 

prosseguimento a ministrada na escola primária, destina-se a formação do 

adolescente”. E não se observa, nesse artigo, nenhuma outra referência quanto às 

finalidades do ensino médio. Percebemos que desde então não é clara a função do 

ensino médio e nem o interesse por parte do governo em investir no ensino médio, o 

que nos faz pensar que, talvez sejam essas as reais causas dos problemas do 

Ensino Médio que encontramos na atualidade. 

Observa-se nesse período da história da educação brasileira uma grande 

tendência a defenderem-se os interesses do capital e da classe dominante e esse 

pode ser um dos maiores desafios para enfrentar a superação da “Dualidade” 

estrutural do Ensino Médio brasileiro.  

Contudo ao analisar a legislação no período estudado, é possível dizer que o 

currículo do ensino secundário foi bastante inovado pela LDB 4024/61. Houve uma 

ruptura com a padronização que vigorava no ensino secundário e a drástica redução 

do número de matérias estudadas nos cursos secundários, o que como discute 

WEREBE (1968), “limitava o professor a exigir o mínimo indispensável para a 

formação cultural básica dos alunos”. 



39 

 

 
1.7 PROPOSTAS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR NO ENSINO 
MÉDIO  

 
 

No ano de 1939 é instituído o Decreto-Lei nº 1.139, que criou a Faculdade 

Nacional de Filosofia no âmbito da Reforma de Francisco Campos, durante o 

governo autoritário de Getúlio Vargas, o curso de Pedagogia atendeu os ditames de 

uma proposta universitária profissionalizante, que tinha como objetivos principais, a 

formação de técnicos em educação para atuar junto ao sistema de ensino, mediante 

o titulo de Bacharel, que era alcançado após três anos de estudos e para o exercício 

da docência no ensino secundário e no ensino normal, com o acréscimo de mais um 

ano de estudos, então denominados de “Didática”. 

Segundo Fonseca (2004), a expansão dos estabelecimentos de ensino 

secundário e o déficit de professores para o ensino secundário nas décadas de 1940 

e 1950, criaram e agravaram alguns problemas de ordem prática. A formação 

docente inadequada foi um importante ponto de estrangulamento do sistema do 

ensino secundário. 

Em 1942, o ensino secundário sofreu alterações significativas, marcando de 

forma positiva o momento histórico, contudo observado o período de duração, a 

formação dos professores, naquela época, era considerada insignificante. O ensino 

que era de cinco e de dois anos passou a ser de quatro e três anos. Ao primeiro 

corresponde o chamado curso ginasial e, ao segundo, o curso colegial. Este, com 

duas modalidades: o curso clássico e o curso científico. “O curso de mestria, de dois 

anos, e estágio correspondente aos cursos industriais básicos e cursos pedagógicos 

na indústria, de um ano para preparo dos professores e, administradores”. 
Segundo Azanha (1996), no ano de 1949 pode-se comprovar que no 

concurso realizado em São Paulo por força de determinação da Constituição 

Estadual vigente, 50% dos professores não eram licenciados, mas, sim, professores 

normalistas, e outros profissionais sem formação específica com habilitação para o 

magistério secundário,  

No ano de 1953, com o Decreto-Lei nº 1.821, de 12 de março, as Normalistas 

(professoras) tiveram seus direitos assegurados aos cursos secundários para efeito 

de ingresso em qualquer curso superior (Saffioti, 1979).  



40 

 

Contudo, a formação docente para o ensino primário permaneceu a cargo das 

Escolas Normais Ginasiais (antigas Escolas Normais Regionais), Escolas Normais 

Colegiais (antigas Escolas Normais) e Institutos de Educação. Estes foram 

autorizados a oferecer cursos de formação de professores para as escolas normais, 

segundo as normas dos cursos pedagógicos das Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras. 

Com a implantação da Lei 4024/61, encontra-se, mais uma vez o respaldo 

para concessões no que diz respeito à exigência de formação do professor para 

atuar no ensino secundário. Com efeito, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) não 

alterou os dispositivos legal anteriores, no que se refere ao corpo docente desse 

nível de ensino, estabelecendo claramente, em seu artigo 59, que a formação de 

professores para o Ensino Médio, deveria ser feita nas Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras. No artigo 117, porém existe uma flexibilização da Lei, continuando 

a conceder ao professor que não é licenciado a possibilidade de lecionar, por meio 

de exame de suficiência, o que evidência a coexistência do permanente e do 

provisório, o descompasso, no âmbito das leis. 

Werebe (1968), em sua análise faz-nos recordar que no passado, nunca 

tivemos um corpo docente, para este ensino, com tradições de alta qualificação. 

Mesmo com a criação das Faculdades de Filosofia, cada vez mais numerosas, em 

todo o país, não foi possível satisfazer as necessidades crescentes do mercado, o 

que obrigou a uma série de concessões neste terreno, em detrimento do ensino. 

 

 

1.8 O PERÍODO DE 1961 A 1971 
 
 

  A educação no Brasil no período de 1961 a 1971 destaca-se como um 

período no qual se intensificaram as políticas (inter) nacionais, o estado caracteriza-

se pelo elevado grau de autoritarismo e violência. O período ditatorial que durou 21 

anos, foi caracterizado pelo pacto entre tecnocracia militar e civil com a burguesia 

nacional e as empresas multinacionais, nesse sentido uma ditadura do capital com 

braço militar. A prioridade era a construção da potência e para isso, tudo o que não 

se adequasse ao capital internacional e nacional tinha que ser controlado. Foram 

submetidos ao controle, amplos setores da sociedade civil, sindicatos, instituições 
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representativas de estudantes, partidos políticos foram extintos sendo excluídos, da 

arena política, os setores populares e seus interesses. Também, o Estado Militar 

caracteriza-se pela ampla intervenção na economia, promovendo o crescimento de 

forças produtivas e desenvolvimento sem obstáculos do capitalismo, o que gerou 

uma brutal concentração de renda, (Germano, 1994, p. 50).  

 Segundo Germano, o período 1964/1974 caracteriza-se pelo severo controle 

social das escolas, controle a que são submetidos professores e alunos. Criou-se 

uma falsa imagem da formação profissional como solução para os problemas de 

emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por imposição legal e 

motivação político-eleitoral do que por demandas reais da sociedade. Ou seja, 

tratou-se de “abreviar a escolarização dos mais pobres empurrando-os mais cedo 

para o mercado de trabalho, apesar do gigantismo do exército industrial de reserva 

no país” (Germano, 1994, p. 177). 

 Nestes termos o ensino profissionalizante privilegiou a formação técnica, o 

saber fazer, em detrimento do saber cientifico. A contribuição da escola para o 

mercado de trabalho se realiza “na medida em que forma indivíduos eficientes, isto 

é, aptos a dar sua parcela de contribuição para o aumento da produtividade da 

sociedade. Assim, ela estará cumprindo sua função de equalização social” (Saviani, 

2005, p.13). 

A ditadura militar atingiu poder e autonomia, permitindo, inclusive, prisões 

arbitrárias, torturas e assassinatos de presos políticos. 

Instituiu-se nesse período também a censura à imprensa e passou-se a 

controlar as Universidades e Instituições Educativas; cria-se o Decreto-Lei 477 de 

fev/1969 visando o controle político-ideológico. Segundo Germano (1994, pg. 74), 

referindo-se àquele regime político: “Trata-se de um regime em que a função de 

domínio prevaleceu e foi exercida mediante desenvolvimento de uma brutal 

repressão política, que violou, seguidamente, os direitos individuais e coletivos”.  

A sociedade brasileira foi marcada nessa época além da repressão, por 

medidas de caráter econômico, de 1965-1967, conhecido como período de ajuste; 

de 1968 a 1973 ocorreu uma grande expansão econômica, que ficou conhecida 

como “Milagre brasileiro”. O estado amplia sua ação empresarial através do aumento 

dos recursos financeiros sob o seu controle. Entre 1966 a 1967 foram criadas mais 

empresas estatais, cerca de 210 empresas, que abrangia a esfera da União, 

Estados e Municípios. (Germano, 1994, p.74). 



42 

 

Podemos constatar dentro da História da Educação que, neste período, o 

capitalismo do estado, desenvolveu-se sob uma configuração altamente excludente 

e concentradora de renda, a partir de uma produção organizada de forma 

monopolista (Germano, 1994, p.90). Durante esse período, a política educacional foi 

uma expressão da dominação burguesa, viabilizada pela ação política dos militares 

e estará novamente a serviço dos interesses econômicos que fizeram sua 

reformulação. 

Segundo Romanelli (1990, p. 196), o sistema educacional foi marcado por 

dois momentos a partir de 1964. O primeiro corresponde àquele em que se 

implantou o regime e se traçou a política da recuperação econômica. Ao lado da 

contenção e da repressão, que bem caracterizaram essa fase, constatou-se uma 

aceleração do ritmo do crescimento da demanda social de educação, o que 

provocou, consequentemente, um agravamento da crise do sistema educacional, 

crise que já vinha de longe. O segundo momento começou com as medidas práticas, 

em curto prazo, tomadas pelo Governo, para enfrentar a crise, momento que se 

consubstanciou, depois no delineamento de uma política de educação que já não via 

apenas na urgência de se resolverem problemas imediatos, ditados pela crise, o 

motivo único para reformar o sistema educacional. Dentre essas medidas estava a 

reforma do Ensino de 1º e 2º graus, que resultou na Lei 5.692/71, marcado por 

influência norte americana, que serviu como sustentáculo às reformas. 

 Pode-se  concluir, através da exposição dos autores citados (José, W. 

Germano, Demerval Saviani e Otaiza Romanelli),  que a instituição de ensino, se 

tornou um veiculo de legitimação do Regime Militar que através da Reforma 

Universitária sufocou  possíveis mobilizações anti-regime . As leis nºs 5.540/68 e 

5.692/71, promulgadas num cenário marcado por pressões das camadas médias por 

educação, representaram uma estratégia governamental no sentido de conter a forte 

demanda por ensino superior. Nesse sentido, a Lei nº 5.692/71, em nome da 

necessidade de formação de técnicos de nível médio, atribui ao ensino de 2º grau 

um caráter de profissionalização compulsória, que visava atender a determinações 

do sistema produtivo que se encontrava em franca expansão. Todas estas medidas 

acabaram por rebaixar ainda mais o nível de ensino das classes populares 
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1.9 CARACTERÍSTICAS E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO DE 1961 A 1971. 
 
 

Segundo Pimenta e Gonçalves (1992, p.48), a organização do ensino no 

período de 1961 a 1971, se deu com a “reforma do ensino” que foi organizado, em 

torno de dois eixos: a adequação do sistema educacional à política sócio-econômica 

e a necessidade de se responder à crescente demanda por melhores níveis de 

escolaridade. A expansão da oferta de vagas, em particular no ensino superior não 

foi suficiente para atender à demanda, e por outro lado, o modelo econômico exigia 

melhor qualificação para o trabalho daqueles que concluíam os graus anteriores de 

ensino; num momento em que o mercado exigia mão de obra, o sistema educacional 

então procurou encontrar a “solução” para a crise na educação que o país 

enfrentava. 

O ensino público, desconsiderado e relegado à condição precaríssima de 

funcionamento e estrutura, tem baixa qualidade e se destina aos trabalhadores, com 

a pretensão de formar mão-de-obra para o mercado, (que exigia), enquanto o 

chamado 3º grau, o ensino público, este é ocupado pelos alunos oriundos das 

classes dominantes, cujos pais puderam arcar com o ônus do ensino particular de 1º 

e 2º graus, formalmente profissionalizantes, mas, de fato, preparatórios para o 

ingresso na universidade. Pimenta e Gonçalves (1992, p. 50). 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61, 

de 20 de dezembro de 1961, de acordo com Romanelli (1990 p. 181), reorganizou o 

ensino da seguinte maneira: 

1- Ensino pré-primário, composto de escolas maternais e jardins de infância; 

2- Ensino primário de quatro anos, com chance de ser acrescido de dois 

anos ou mais, com atividades e programas de artes aplicadas; 

3- Ensino médio, subdividido em dois ciclos: o ginasial de quatro anos e o 

colegial de três anos, ambos os cursos por sua vez compreendendo, o ensino 

secundário e o ensino técnico (industrial, agrícola, comercial e de formação de 

professores); 

4- Ensino superior, com a mesma estrutura já consagrado antes.  

O ensino primário foi agregado ao ensino ginasial, constituindo, o ensino de 1º 

grau. O ensino secundário e os ramos técnicos de nível médio (incluída a escola 

normal) e que formaram um único ensino de 2º grau. O Ensino Normal passou a ser 
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apenas um dos ramos da profissionalização de 2º grau, assumindo a denominação 

de Habilitação Específica para o Magistério de 1º Grau (Pedagógico). Como um 

curso técnico, passa a ser comparado a outros cursos, como secretariado, 

eletricidade, contabilidade, o que descaracterizou sua função principal: formar 

professores para o ensino das séries iniciais do primeiro grau, como à formação para 

o exercício do magistério, a LDB 5.692/71 estabelece: 

Art. 30 - Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:  

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 

superior, em nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em 

curso de curta duração;  

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 

superior de graduação correspondente à licenciatura plena. 

 § 1º - Os professores a que se refere à letra “(a)” poderão lecionar na 5ª e 6ª 

séries do ensino de 1º grau, se sua habilitação houver sido obtida em quatro séries 

ou, quando em três, mediante estudos adicionais correspondentes há um ano letivos 

que incluirão, quando for o caso, formação pedagógica. 

§ 2º - Os professores a que se refere à letra “(b)” poderão alcançar, no 

exercício do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau, mediante estudo adicional 

correspondentes, no mínimo há um ano letivo.  

§ 3º - Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser 

objeto de aproveitamento em cursos anteriores.  

De acordo com Pimenta e Gonçalves (1992 p. 54), a conclusão a que chegou 

Ribeiro é relevante, quando se analisam estes e outros dados que citamos: “Revela-

se assim a ênfase na quantidade e não na qualidade, nos métodos (técnicas) e não 

nos fins (ideais), na adaptação e não na autonomia, nas necessidades sociais e não 

nas aspirações individuais, na formação profissional em detrimento da cultura geral” 

(Ribeiro, 1987 p. 170). 

Pelas leituras e pesquisas bibliográficas realizadas, a experiência em sala de 

aula nos faz refletir que, os problemas que o profissional da educação enfrenta, hoje, 

podem ser o reflexo de uma política que não visava à qualidade da educação e dos 

seus profissionais. A adequação do sistema educacional, na década de 1960 a 

1971, procurava formar mão de obra barata para suprir as necessidades das 
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indústrias, sem levar em consideração o profissional que estava formando e tão 

pouco o profissional das futuras gerações. 

Após 52 anos de uma política educacional, que foi pensada para uma minoria 

privilegiada, podemos analisar e concluir que a preocupação do governo não foi com 

a educação do povo e hoje estamos colhendo os frutos de uma política autoritária e 

excludente. 

    Conforme se verificou, nas discussões precedentes, há desencontros entre 

oferta e necessidade de atendimento público e situação bem complexa na cidade 

exigindo cuidados de gestão no planejamento das ações políticas para a educação 

pública, sobretudo para áreas mais desprivilegiadas segundo os indicadores 

utilizados. 

 

 

1.10 PROPOSTAS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR NO ENSINO 
MÉDIO 

 
 
As propostas de formação de professores, para atuar no período de 1961 a 

1971, foram inúmeras, pois nessa fase já eram muitas as que se faziam presente: 

mudanças na clientela, que começou a ter acesso à escola primária devido à 

expansão quantitativa; maior segmento das classes médias passa a ter acesso à 

escola normal, especialmente às escolas normais particulares que se expandiram. 

Segundo Pimenta e Gonçalves (1992 p. 102 e 103) a sociedade brasileira 

nesse período se encontrava em forte processo de urbanização industrial. O 

trabalho, antes tradicionalmente feminino, o trabalho da professora, que era visto 

como uma “concessão à emancipação feminina” sofre, gradativamente, as pressões 

características da classe média assalariada; já não é mais “luxo” a mulher trabalhar 

fora; o trabalho da professora traz vantagens, ou seja, permite a conciliação com o 

trabalho de dona de casa, se antes essa mulher trabalhava fora como professora 

para complementar a renda familiar, agora ela precisa trabalhar; se antes trabalhava 

meio período, agora ela precisa trabalhar dois períodos; se antes seu salário era 

complementar, agora assume o caráter principal da família. Com esse fenômeno 

evidencia a deterioração do trabalho, em face de um capitalismo selvagem qual 

acumulação contínua, e a deterioração tanto do trabalho do homem, quanto da 
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mulher. A essas raízes históricas do trabalho e da formação da professora explicam 

as suas dificuldades em profissionalizar-se, assim como explicam a “perda de 

abnegação e de dedicação”, antes considerados fatores inerentes a um bom ensino. 

Se atentarmos então, para a legalidade da formação do professor e as 

exigências presentes para o exercício da profissão, constatamos que, desde que 

essa “profissão” surgiu, qualquer ser humano pode exercê-la. A formação do 

professor nunca foi prioridade no Brasil e assim, ainda não conseguiu formar 

cidadãos autônomos, com criticidade, para assumir a independência, desde há muito 

proclamada. Daí a “perpétua dependência” e a anulação do ser humano como 

verbo. Nos anos 1960, o curso de Pedagogia ficou reduzido à licenciatura de 

professores nas disciplinas pedagógicas e à preparação de profissionais para 

“tarefas não docentes da atividade educacional” - bacharelado, definidas pela Lei 

5.540 (Reforma Universitária) e Lei 5.692/71, como formação de especialistas, 

destinados ao trabalho nas instituições escolares. Com o Parecer 252/69 foi abolida 

a distinção entre bacharelado e licenciatura em Pedagogia, que, agora, visa formar o 

professor para o ensino normal e o especialista em administração escolar, 

supervisão pedagógica e orientação educacional. 

Temos ainda a formação de professores primários sendo realizadas pelas 

escolas normais e pelos institutos de educação. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (4.024/61) não alterou significativamente o ensino normal. 

Procurou manter a preparação de professores regentes, nas chamadas “Escolas 

Normais Ginasiais” (que substituíram os cursos de primeiro ciclo) e as “Escolas 

Normais Colegiais”, que passaram a encarregar-se da habilitação dos professores 

primários, sendo que em ambos os casos, a duração de quatro e três anos, 

permaneceu inalterada. Por outro lado os institutos de educação continuaram 

oferecendo os mesmos cursos previstos pela legislação anterior, sendo-lhes 

acrescentada a possibilidade de habilitar professores para ministrar aulas em 

escolas normais, “dentro das normas estabelecidas para os cursos pedagógicos das 

faculdades de filosofia, ciências e letras”. (Pimenta e Gonçalves, 1992 p. 102). 

Nesse processo histórico da educação e formação do professor temos então 

medidas explícitas e/ou implicitamente repressivas para a reordenação da sociedade 

que estava saindo do campo e vindo para as cidades, e é nesse contexto que temos 

uma reforma do Ensino de 1º e 2º graus e da escola normal. 
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Não podemos deixar de considerar, como já comentamos anteriormente, que, 

tratar-se de uma fase de degradação da ocupação da professora. Degradação essa 

que tem raízes econômico-sociais e nessa degradação estão à acomodação e a 

relativa passividade das professoras em face da degradação simultânea de sua 

renda, de seu prestígio e de sua responsabilidade em ensinar de modo que os 

alunos aprendam. Ou seja, a formação da professora degradou-se no bojo da 

deterioração do ensino como um todo como já sinalizou Pimenta e Gonçalves (1992, 

p. 103).  

 

 

1.11 O PERÍODO DE 1971 A 1996 
 
 

É no período mais cruel da ditadura militar, onde qualquer expressão popular 

contrária aos interesses do governo era abafada, muitas vezes pela violência física, 

que é instituída a Lei 5.692, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

1971. A característica mais marcante desta Lei era tentar dar a formação 

educacional com cunho profissionalizante.  

A Educação no Brasil, a partir de 1971, se vê diante de uma nova LDB. O 

ensino passa a ser obrigatório dos sete aos 14 anos e prevê um currículo comum 

para o primeiro e segundo graus, uma parte diversificada em função das diferenças 

regionais. Essa lei vinculou, portanto, o Ensino Médio ao mundo do trabalho 

profissional, obrigando a aquisição de uma profissão pelos estudantes, mesmo para 

aqueles que se preparavam para o ensino superior. (Pimenta e Gonçalves, 1992, 

p.106). 

Nessa fase, o Regime Militar espalhou na educação o caráter antidemocrático 

de sua proposta ideológica de governo: professores foram presos e demitidos; 

universidades foram invadidas; estudantes foram presos e feridos, nos confronto 

com a polícia, e alguns foram mortos; os estudantes foram calados e a União 

Nacional dos Estudantes proibida de funcionar; o Decreto-Lei 477 calou a boca de 

alunos e professores. Neste período deu-se a grande expansão das universidades 

no Brasil. Para acabar com os "excedentes" (aqueles que tiravam notas suficientes 

para serem aprovados, mas não conseguiam vaga para estudar), foi criado o 

vestibular.  
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Devido à insatisfação da profissionalização obrigatória, surgiu o movimento 

“Reforma da Reforma”, constituído por especialistas da educação em geral e 

mantenedores de escolas de 2.º Grau, o que acabou por derrubar essa 

obrigatoriedade. Surgiu, então, a Lei n.º 7.044/82, que introduziu o conceito de 

preparação para o trabalho. Ela diferenciava qualificação para o trabalho – formação 

do educando para o exercício de uma ocupação específica – de preparação para o 

trabalho – formação do aluno para uma vida produtiva e responsável, para o 

exercício do trabalho, sem direcionar para uma ocupação específica.  

A Lei n.º 7.044/82 não eliminou do currículo o trabalho, mas tratou-o de forma 

mais adequada à realidade dos alunos que procuravam o ensino de 2º Grau, 

liberando assim as escolas que desejavam oferecer qualificação profissional aos 

seus alunos.   

Segundo Pimenta e Gonçalves (1992 p. 106). Lei 5.692/71 contemplou a 

escola normal e, no bojo da profissionalização obrigatória adotada para o segundo 

grau, transformou-a numa das habilitações desse nível de ensino, abolindo de vez a 

profissionalização antes ministrada em escola de nível ginasial. Com isso, 

desapareciam os Institutos de Educação e a formação de especialistas e 

professores para o curso normal passou a ser feita exclusivamente nos cursos de 

Pedagogia. 

É chegada a década de 1980. Percebe-se um esforço no sentido de melhorar 

a formação dos professores para as séries iniciais, consoante a uma progressiva 

remodelação pela qual passou o Curso de Pedagogia, de modo a procurar adequar-

se também à preparação do professor para as séries iniciais, tarefa essa que vinha 

desempenhando sem estar devidamente instrumentado.  Nos anos 1990, algumas 

experiências relativas à formação docente, em nível superior, de professores para o 

início da escolaridade vieram se desenvolvendo em alguns estados brasileiros, em 

Institutos Superiores de Formação de Professores. Embora em escala reduzida, tais 

experiências devem ser registradas como reflexo das preocupações pertinentes à 

melhoria da qualidade da formação e como tendência cada vez mais destacada de 

elevar essa formação ao nível superior. Entretanto, foram verificadas falhas na 

política de formação, que se faziam acompanhar de ausência de ações 

governamentais adequadas pertinentes à carreira e à remuneração do professor, o 

que acabava por se refletir na desvalorização social da profissão docente, com 
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consequências drásticas para a qualidade do ensino em todos os níveis. (Pimenta e 

Gonçalves, 1992, pp.110 e 111). 

 
 
A - LEI DE DIRETRIZES E BASES Nº 9.394/96 

 
 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 (LDB), de 1996, surge em um 

contexto de processo de democratização, que tem, como marco institucional, a 

Constituição de 1998, expressão jurídica de um longo processo político de discussão 

e confronto entre diversos segmentos ligados à Educação e à formulação das 

políticas públicas, refletindo um conjunto de interesses, que propunha uma 

reorganização do sistema educacional, o fortalecimento da escola pública e a gestão 

democrática das instituições Públicas de Ensino (Silva, 2004, p. 179). 

 Entretanto novas demandas sociais exigiram dos educadores e 

administradores dos sistemas de ensino respostas mais adequada à realidade 

social, cultural, econômica e política do país.   

O Ensino Médio, a nova denominação dada pela Lei n.º 9394/96 ao antigo 2.º 

Grau, é configurado como última etapa da educação básica, o que está em 

consonância com o novo contexto educacional. Tem-se, desde então, como objetivo, 

consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos na Educação Fundamental, 

desenvolver a compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos 

que presidem a produção moderna, e não apenas preparar para o vestibular. E a 

reafirmação de que “o dever do Estado com a educação pública será efetivado 

mediante a garantia da progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade 

desse ensino” (artigo quatro, §2).   

O Estado assume como seu o compromisso da expansão do acesso e da 

permanência dos jovens na escola média, contemplando uma luta histórica de 

diversos segmentos sociais e movimentos educacionais.  

Em seus primeiros artigos, a LDB valoriza a experiência escolar, a 

experiência extraescolar e o vínculo entre a educação escolar, o mundo do trabalho 

e a prática social, voltando-se para o pleno desenvolvimento do educando no seu 

preparo para o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho.   
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O Ensino Médio destinado aos jovens deve responder muito além do que ao 

simples acesso à escola, garantindo o acesso ao trabalho e à continuidade dos 

estudos.  

De acordo com as finalidades assumidas pela LDB, o Ensino Médio deixa de 

ser marcado apenas pela expectativa de profissionalização ou de preparação para o 

ensino superior, e passa a ser concebido como uma etapa com finalidades próprias, 

indispensáveis para o efetivo exercício da cidadania. Em seu artigo 35, define com 

clareza as finalidades do Ensino Médio:  

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos e no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

 II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

 III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico;  

 IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionado à teoria com a prática no ensino de cada disciplina (Brasil, 

1996, pp.14 e 15).    

O artigo 22, ao definir as finalidades da Educação Básica, da qual faz parte o 

Ensino Médio, rege:   

[...] a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (Brasil, 1996, p.9).   

Nesse contexto, percebemos a complexidade existente entre Educação e 

Educação para a Formação Profissional. O que significa formar para o trabalho? 

Quem é o jovem que se pretende formar? Quais os seus anseios? O que realmente 

a sociedade atual exige deles?   

Essas questões induzem e legitima uma mudança nas finalidades do Ensino 

Médio e, consequentemente, na forma de selecionar os conteúdos, organizar as 

situações de aprendizagem, pensar o trabalho do professor, reorganizar os 

procedimentos de avaliação, gerir os espaços e tempos de formação.  

Preparar esse jovem para a vida ou para o mundo do trabalho requer um 

aprendizado pautado em princípios sólidos, um Ensino Médio que realmente seja 
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capaz de desenvolver competências e habilidades para que ele desempenhe seu 

papel de cidadão numa sociedade complexa e com múltiplas facetas, tendo uma 

aprendizagem contínua para atender às constantes mudanças sociais.   

O movimento de transformação da escola média e de seu currículo por meio 

da redefinição de seu papel social, que ficou conhecido como Reforma do Ensino 

Médio, tem seus princípios definidos no artigo 3.º das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio:  

I. A Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 

padronização, estimulando à criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo 

inusitado e a afetividade, bem como facilitar s constituição de identidades capazes 

de suportar a inquietação, conviverem com o incerto e o imprevisível, acolher e 

conviver com a diversidade, valorizar a qualidade, a delicadeza, a sutileza, as formas 

lúdicas e alegóricas de conhecer o mundo e fazer do lazer da sexualidade e da 

imaginação um exercício de liberdade responsável.  

 II. A Política da Igualdade, tendo como ponto de partida o reconhecimento 

dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando à constituição 

de identidade que busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e 

culturais, o respeito ao bem comum, o protagonismo e a responsabilidade no âmbito 

público e privado, o combate a todas as formas discriminatórias e o respeito aos 

princípios do Estado de Direito na forma do sistema federativo e do regime 

democrático e republicano. 

 III. A Ética da Identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da 

moral e o mundo da matéria, o público e o privado, para constituir identidades 

sensíveis e igualitárias no testemunho de valores de seu tempo, praticando um 

humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da 

identidade do outro e pela incorporação da solidariedade, da responsabilidade e da 

reciprocidade como orientadoras de seus atos na vida profissional, social, civil e 

pessoal. (Brasil, 1999, p. 101).   

As grandes divergências e a falta de clareza quanto aos conceitos da escola 

de ensino médio, discutidas ao longo de décadas, refletem diretamente nos 

profissionais envolvidos com essa modalidade de ensino. Discutiu-se muito quanto 

as suas finalidades: ensino flexível, escola profissionalizante, escola preparatória 

para o mercado de trabalho, escola técnica etc., mas não se discutiu sobre o perfil 

dos profissionais que trabalham diretamente com ela. Se durante tanto tempo não se 
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chegou a uma conclusão quanto a sua definição, como podemos caminhar ao 

encontro de respostas satisfatórias que consigam esclarecer os dilemas enfrentados 

em nossa formação profissional.  

 

 

1.12 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES APÓS A NOVA LDB 9.394/96  

 
 

As diretrizes curriculares, como política pública, são ações que guardam 

intrínsecas conexões com o universo simbólico e cultural próprios de uma 

determinada realidade social e de um contexto histórico, que orientam a sua 

formulação, implementação e desenvolvimento. Dessa forma, elas expressam e 

articulam posições e orientações, no campo da formação de professores, que 

espelham uma identidade de formação, devendo ser adotadas como referências não 

apenas para a adequação dos currículos, como também para serem apropriadas 

criticamente, refletidas e recriadas a partir de suas proposições e das 

especificidades de cada curso formador. A LDB 9.394/96, ao introduzir novos 

indicadores para a formação de profissionais para a Educação Básica, suscita outras 

discussões e encaminhamentos. Contudo, é importante destacar que muitas das 

proposições se encontram distanciadas dos anseios dos movimentos organizados e 

de entidades científicas e acadêmicas, em especial no tocante à formação dos 

educadores. Especificamente no capítulo 6 – Dos profissionais da Educação – os 

artigos 61 a 65 vão explicitar como se dará a formação continuada dos profissionais 

da educação, a saber:   

Artigo 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

 I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 

em serviço;  

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades.   

Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-à 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício 
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do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.   

Artigo 63. Os Institutos Superiores de Educação manterão:  

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e 

para as primeiras séries do ensino fundamental; 

 II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

 III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis.  

 Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base 

comum nacional.   

Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.   

Nessa perspectiva, a questão da profissionalização, que integra tanto a 

formação quanto à valorização desses profissionais, perpassa quase todos os 

demais temas educacionais e tem gerado inúmeros debates no cenário brasileiro no 

tocante à educação, desencadeando políticas, na tentativa de construir uma 

educação pública com padrões nacionais de qualidade para as instituições de nosso 

país. Tanto a formação de profissionais para a educação básica, em todas as suas 

etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades 

(educação profissional, educação de jovens e adultos), como a formação dos 

profissionais para a educação superior (graduação e pós-graduação), 

independentemente do objeto próprio de sua formação, devem contar com uma 

base comum. Esta base deve voltar-se para a garantia de uma concepção de 

formação pautada tanto pelo desenvolvimento de sólida formação teórica e 

interdisciplinar em educação de crianças, adolescentes e adultos e nas áreas 

específicas do conhecimento científico, quanto pela unidade entre teoria e prática e 

pela centralidade do trabalho como princípio educativo na formação profissional, 

além do entendimento de que a pesquisa se constitui em princípio cognitivo e 

formativo, portanto, eixo norteador dessa formação. Assim constituída, a formação 
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de profissionais da educação básica e superior necessita ser estabelecida por meio 

de uma política nacional elaborada com planos específicos, como a construção de 

um referencial curricular nacional, em fóruns, constituídos para tal fim, dentre outras 

ações. Vale enfatizar que a avaliação pedagógica dos profissionais da educação 

apresenta-se como instrumento de valorização profissional e aprimoramento da 

qualidade social da educação. 

Em 17 de abril de 1997 cria-se o Decreto nº 2.208, nesse decreto a Educação 

Profissional passou por nova reforma e sua regulamentação. Esse ramo da 

educação passa a integrar as diferentes formas de educação e trabalho à ciência e à 

tecnologia, com o objetivo de atender o aluno matriculado ou o egresso do ensino 

básico, do nível superior, bem como os trabalhadores em geral. Quanto à estrutura 

da Educação Profissional prescrita no artigo 3º, I, II e III do Decreto-Lei nº 

2.208/1997, têm-se os níveis:  

a) Básico, que se destinou à qualificação, requalificação e re-

profissionalização de trabalhadores independente de escolaridade prévia; 

 b) Técnico destinado à habilitação profissional para alunos egressos do 

Ensino Médio; 

 c) Tecnológico correspondente aos cursos de nível superior na área 

tecnológica, destinado aos alunos oriundos do Ensino Médio Técnico. 

 Fica evidente que nessa conformação, o Ensino Técnico tem apenas o 

caráter de complementaridade do Ensino Médio, e este retoma legalmente um 

sentido puramente propedêutico, enquanto etapa final da educação básica. Diante 

dessa regulamentação, fica a critério do aluno realizar a parte específica da 

formação técnica sob duas modalidades: Concomitante ao Ensino Médio (formação 

geral) em escolas diferentes, ou na mesma escola, porém com matrículas e 

currículos distintos; ou Subsequente, ou seja, após a conclusão da educação básica, 

iniciar a educação técnica. Quanto à certificação para esses cursos técnicos, só 

seriam expedidas após a conclusão do Ensino Médio de formação geral. O resultado 

dessa configuração da educação profissional por meio do Decreto 2.208/1997 

constitui-se em, mais uma vez, num sistema paralelo, um subsistema de ensino que 

conserva a estrutura dualista e segmentada da educação profissional - que se 

arrasta desde o Império - que rompe com a equivalência, permitindo apenas a 

articulação entre as duas modalidades de ensino,  



55 

 

Essa conformação gerou consequências: a Educação Profissional esteve 

dissociada da Educação Básica, o que gerou um aceleramento da formação técnica 

em módulos dissociados e estanques dando um cunho de treinamento superficial à 

formação profissional de jovens e adultos trabalhadores. Segundo Frigotto, (2005), a 

orientação que balizou o referido decreto e seus desdobramentos, buscou uma 

mediação da educação conformada às novas formas do capital globalizado e de 

produção flexível. Trata-se de formar um trabalhador “cidadão produtivo, adaptado, 

adestrado, treinado, mesmo que sob uma ótica polivalente”. 

Juntamente com o Decreto nº 2.208/1997, o governo federal negociou 

empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento com o objetivo de 

financiar a reforma da educação profissional por meio do Programa de Expansão da 

Educação Profissional (PROEP), como parte integrante do processo de privatização 

do estado brasileiro em atendimento à política neoliberal, determinada desde os 

países hegemônicos de capitalismo avançado dos organismos multilaterais de 

financiamento e das grandes corporações transacionais. Os objetivos do Programa 

determinavam que novas unidades de centros de educação profissional se dariam 

pela iniciativa de estados ou dos municípios, isoladamente ou em convênio com o 

setor privado, ou pela iniciativa do segmento comunitário por meio de entidades 

privadas sem fins lucrativos. Eximiu- se, dessa feita, a União na criação de novas 

unidades para o ensino técnico, limitando-se a expansão da rede federal. Pode-se 

perceber que a LDB de 1996 ratificou o âmbito da educação como espaço próprio 

para o desenvolvimento da economia de mercado, e a regulamentação da educação 

profissional como sistema paralelo pelo Decreto nº 2.208/1997, concebendo a 

separação obrigatória com caráter de articulação entre o ensino médio e a educação 

profissional que constituíram dois segmentos distintos, permanecendo, com base 

legal, a dualidade entre os mesmos. 

Até aqui você estava “Especificamente no capítulo 6 – Dos profissionais da 

Educação – os artigos 61 a 65 vão explicitar como se dará a formação continuada 

dos profissionais da educação”. 
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1.13 O ENSINO SECUNDÁRIO E A PREPARAÇÃO DO JOVEM PARA O 
MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 “A história da sociedade até aos nossos dias é a 

história da luta de classes”. (Karl Marx). 

 

a) O Decreto Nº 5.154/2004 e o Ensino Médio Integrado 

Chega-se a 2003, ao primeiro mandato do Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva com expectativas de mudanças significativas nos rumos dados à Educação de 

nível Médio, ao Ensino Médio Técnico, à Educação Profissional, e de modo geral, à 

Educação Básica; mudanças almejadas pelas forças progressivas da sociedade 

brasileira principalmente dos sindicatos e dos pesquisadores da área de trabalho e 

educação, que lutaram pela revogação do Decreto nº 2.208/97, na tentativa de 

corrigir distorções de conceitos e de práticas oriundas das regulações do governo 

anterior de Fernando Henrique Cardoso, e partir para a construção de novas 

regulamentações mais coerentes com a utopia de transformação da realidade da 

classe trabalhadora brasileira. A Educação Profissional de nível médio no Brasil hoje 

é regulada pelo Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004; regulamenta o § 2º do 

art.36 e os arts. 39 a 41 da LDB. 
 O decreto traz princípios e diretrizes do ensino médio integrado à educação 

profissional num esforço de alguns reformistas para vencer a clássica dicotomia 

entre conhecimentos específicos e gerais, entre ensino médio e educação 

profissional, pleiteando a integração da formação básica e profissional de forma 

orgânica num mesmo currículo. Esses mesmos sujeitos colocaram em cheque as 

diferentes perspectivas para a formação dos trabalhadores: uma perspectiva de 

submissão aos interesses imediatos do mercado; e outra, articulada às estratégias 

de emancipação por meio de uma educação, segundo Araujo (2006, p. 195), “que 

interesse aos trabalhadores e que se articule com um projeto contra-hegemônico, de 

socialismo, ancorada nos conceitos de politécnica e de escola unitária, categorias 

que sustentam uma formação que tem o homem, e não o mercado, como principal 

referência” conciliando o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. A escola assim 

prepararia um novo homem para a sociedade tanto com capacidade de 

especialização como de direção. Seria uma “escola para todos aristocráticos e 
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democráticos [...] no sentido de formar a todos como homens superiores” (Gramsci, 

1998, p. 121). 

 O Decreto nº 5.154, manteve as ofertas de cursos técnicos nas modalidades 

concomitantes e subsequente prescritos pelo anterior Decreto nº 2.208/1997; trouxe 

de volta a possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional técnica 

de nível médio, agora numa perspectiva que não se confunde com a educação 

tecnológica ou politécnica, mas que aponta em sua direção. No entanto, ao se 

manter a existência de sistemas e redes distintas, possibilitou a “coexistência de 

ensino médio propedêutico, profissionalização enquanto etapa autônoma e a 

integração entre ambas,” dando margem à omissão do Estado em afirmar um projeto 

educacional emancipador para o ensino médio (Araujo, 2006, p. 205). 

 A educação politécnica nesse período passa a ser visto pela sociedade, 

como uma nova oportunidade da formação profissional numa perspectiva da 

integração das duas dimensões.  Essa conformação de uma educação integrada 

constituiria uma solução transitória, já que a extrema desigualdade socioeconômica 

obriga à inserção no mundo do trabalho, grande número dos filhos da classe 

trabalhadora, antes de 18 anos, visando complementação de renda familiar ou a 

própria auto-sustentação. Essa realidade contradiz o que pensamento Gramsciano 

(1985) os jovens só devem ser inseridos na atividade social, após tê-los levado a 

certo grau de maturidade e capacidade; à criação intelectual e prática e a certa 

autonomia na orientação e iniciativa, formadas na escola de princípio unitário. É 

fundamental que se lute para que os jovens das classes populares não sejam 

excluídos do ensino médio na faixa etária própria ou regular; que lhes seja dada uma 

formação voltada para a superação da dualidade estrutural entre cultura geral e 

cultura técnica, ou formação instrumental como tem sido historicamente. É 

Necessário, formar cidadãos capazes de compreender a realidade social, 

econômica, política, cultural e do mundo do trabalho para nela inserir-se e atuar de 

forma ética e competente, técnica e politicamente, visando contribuir para a 

transformação da sociedade em função dos interesses sociais e coletivos. 
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CAPITULO II A FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES: UMA 
NECESSIDADE CONSTANTE. 
 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam 
capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 
que outras gerações já fizeram. Homens que sejam 
criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 
educação é formar mentes que estejam em condições de 
criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe”. 
(Jean Piaget) 

 
 

A necessidade da constante profissionalização e auto-formação dos 

professores no Brasil se faz necessário e em caráter de urgência. Ela é vista de 

maneira geral como um verdadeiro desafio, pois devemos tratar de superar a 

situação atual em que o país se encontra, caracterizada pelo paradoxo da 

coexistência, por um lado, de um exercício muitas vezes cego do ofício, fundado em 

concepções errôneas, que levam os profissionais da educação a acreditar que basta 

ter talento ou bom senso ou intuição ou experiência, etc., para ensinar corretamente, 

e, por outro lado, de conhecimentos relativos ao ofício cuja utilidade concreta não é 

percebida pelos professores, que, consequentemente, não as utilizam (Gauthier, 

1997). Assim, a existência de um único corpo de saberes relacionado ao ensino não 

basta para tornar efetiva uma profissionalização da prática e ainda é necessário que 

os professores apropriem-se verdadeiramente desses saberes para transformá-los 

em saberes operacionais, capazes de dar consistência a uma prática que se torna, 

então, mais rigorosa. Este é o grande problema de uma formação adequada de 

professores, visando à emergência de prática mais eficaz. 

 A urgência de investir qualitativamente nesse processo torna-se cada vez 

mais evidentes diante do atual estado de precariedade existente no sistema de 

ensino. Os alunos gostam da escola? O que eles aprendem na escola? E fora dela? 

Os professores gostam do que ensinam? A escola prepara os futuros profissionais 

para a sociedade? Ninguém parece estar verdadeiramente satisfeito. Por quê? É 

comum culpar a escola ou o professor ou ainda o aluno. Mas a questão não é 

simples; ela não é pontual. Os problemas existentes no sistema de ensino, hoje, 

expressam a saturação de um paradigma educacional que não atende mais ao 

momento em que vivemos fase em que as novas ideias e valores estão emergindo-

nos vários segmentos da sociedade. Os meios de produção e de serviço estão 
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mudando – do paradigma da produção em massa para o paradigma da “produção 

enxuta”. 

A sociedade pós-industrial inovou as atividades humanas. O surgimento e a 

expansão dessa nova visão demandam um novo perfil de profissional para conviver 

na sociedade do conhecimento e da tecnologia. Os sistemas de informação tornam 

se cada vez mais rápidos e abrangentes, por meio das várias mídias. Hoje existe a 

necessidade social e individual de uma mentalidade diferente em termos de 

sobrevivência planetária – a consciência ecológica. O homem começa a perceber 

que ele não faz apenas parte da natureza; ele é a própria natureza. 

 

 

2.1. MAS O QUE É FORMAÇÃO DOCENTE?  
 
 
Para entendermos o que é formar, primeiramente, devemos entender o que é 

“Formação”? Esta pode ser definida, segundo autor Antonio Nóvoa: “A formação de 

professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, 

confundindo “formar e formar-se”, não compreendendo que a lógica da atividade 

educativa nem sempre coincide com as dimensões próprias da formação. Mas 

também não tem valorizado uma articulação entre a formação e os projetos das 

escolas, consideradas como organizações dotadas de margens de autonomia e de 

decisão de dia para dia mais importantes. Estes dois “esquecimentos” inviabilizam 

que a formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos 

professores na dupla perspectiva do professor individual e do coletivo docente”, 

(NÓVOA, 1992, p.24). 

A formação de professores é um tema bastante pertinente dentro das 

instituições e em muitos grupos de estudos. Inicialmente podemos perguntar: Que 

profissional docente estamos formando? A partir daí podemos levantar vários outros 

questionamentos, como: O que damos mais valor na formação dos professores: os 

conhecimentos disciplinares, curriculares ou as experiências? A formação desses 

profissionais é fragmentada ou abrange os aspectos pessoais, profissional e 

organizacional? Se considerarmos a formação de professores um conjunto que 

unifica os saberes valorizando o desenvolvimento pessoal, profissional e o  

institucional, poderão mais facilmente constituir a identidade do professor. Pode-se 
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afirmar que a identidade profissional desenvolve-se e adapta-se ao contexto social, 

político e histórico em que o professor está inserido. Quando falamos de formação 

docente pensamos que isso se restringe a fazer um curso de graduação e assim nos 

tornaremos bons professores, qualificados para dar aula. Entretanto, ser professor 

requer mais do que isso. É preciso adquirir toda uma bagagem de conhecimentos, 

que quase sempre não se aprende só na universidade. 

A formação de um bom profissional depende também de toda a situação 

cultural em que está inserido, da realidade do sistema de ensino e da própria 

formação adquirida como ser humano como pessoa. Valorizar o cotidiano 

pedagógico e discutir a importância que as práticas de ensino têm na formação 

docente, pode despertar nos professores, a vontade de refletir sobre os seus 

percursos profissionais, sobre a forma como percebem a articulação entre o 

profissional e o pessoal, sobre a forma como foram evoluindo ao longo da sua 

carreira, possibilitando que, aos poucos, possam construir sua identidade através 

dessas experiências. “formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar estatuto ao saber da 

experiência”. (NÓVOA, 1992, p.25). 

No entanto, os saberes da experiência não começam a valer depois que o 

indivíduo terminou o curso de graduação, mas sim, deve começar com as 

experiências feitas como aluno, onde poderá observar e refletir sobre os diferentes 

professores. Nessa fase poderemos, em algum momento, identificar-nos com 

alguma forma de ser professor e que mais adiante tomaremos como exemplo a 

seguir. Quem não tem, ou não teve um professor que marcou sua vida na infância 

ou na adolescência? Aquele professor que você não perdia a aula por nada e tinha 

como exemplo de grande mestre? 

 As experiências também vão sendo produzidas no cotidiano docente, onde a 

cada nova experiência é uma oportunidade para fazer uma reflexão sobre a prática, 

possibilitando elencar os pontos positivos e negativos da vida de professor. 

É urgente que o Brasil invista na organização de um sistema nacional de 

credenciamento de cursos e certificação de competências docentes radicalmente 

diferente do atual processo de autorização e reconhecimento de cursos em geral, 

apoiar escolas avaliadas e credenciadas com assistência técnico-financeira e 
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condicionar o exercício do magistério à conclusão de curso em instituição 

credenciada e à avaliação para certificação de competências docentes. (MELLO, 

2004, p. 77). 

Segundo Schön, ele enfatiza uma nova abordagem de formação que se apoia 

no conceito da reflexão. Schön (1992, p. 89) descreve uma epistemologia prática de 

um profissional reflexivo, considerando duas diferentes categorias: a reflexão-na-

ação e a reflexão-sobre-ação. A reflexão-na-ação refere-se aos processos de 

pensamento que ocorrem durante a ação. Nesse sentido, ela serve para reformular 

as ações do professor no decurso da sua intervenção. A reflexão-sobre-ação refere-

se à análise que o professor faz, a posteriori, sobre os processos e as características 

da sua própria ação. .A primeira, reflexão-na-ação, constitui um momento importante 

do processo educativo, porque estabelece um dinamismo de novas ideias e de 

novas hipóteses, que demandam do professor uma forma de pensar e agir mais 

flexível e mais aberta. Durante a reflexão-na-ação, certamente o professor não pode 

limitar-se a aplicar as técnicas aprendidas ou os métodos de investigação 

conhecidos; ele precisa aprender a construir e a comparar novas estratégias de 

ações, novas teorias, novos modos de enfrentar e de definir os problemas, 

 

 

2.2 O SÉCULO XXI. RELAÇÕES COM O SÉCULO XX 
 
 
Chegamos ao Terceiro Milênio: Afinal o que trouxemos, em nossas 

bagagens? 

Demoramos 500 anos para concluir a universalização do acesso à 

escolaridade obrigatória do século XX. Chegamos ao terceiro milênio com os 

mesmos problemas que tanto foram debatidos no século XIX e século XX. 

As instituições de ensino precisam mudar! Não constituí absolutamente 

novidade a denúncia da escola em função de seu caráter contraditório, elitista, 

verbalista, voltado para a seleção social e inclusão ideológica. No novo senso 

comum pedagógico, é corrente o discurso de que “os conteúdos devem ser próximos 

à realidade dos alunos, a educação deve ajudar a construir a cidadania”. Porém 

quando confrontamos com o cotidiano escolar, é abissal à distância. 
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Segundo Guiomar Namo de Mello (2004, p. 73), “chegamos a uma situação 

tão drástica de falta de qualidade na formação de profissionais de ensino, que me 

arrisco a dizer que a ação a política mais urgente hoje no Brasil é virar do avesso a 

teoria e a prática da formação de professores”. A autora explica que, entre nós, a 

formação de professores ainda não recebeu o impulso de que vai precisar como 

insumo mais importante da reforma da educação básica. 

Porque será que é tão difícil mudar? Entendemos que este obstáculo advém 

do foco da prática educacional que está vinculada, ainda que inconscientemente, a 

valores, visão de pessoas, de sociedade, concepções estas incorporadas em rituais 

sociais de origem remota, de tal forma que se apresentam hoje como natural. Mudar 

a prática educativa implica, portanto mudar concepções e, sobretudo, enfrentar a 

“roda viva” já existente. No momento da tentativa de mudança é que sentimos a 

fragilidade de nossa teoria, de nossa organização, e muitos professores acabam 

recuando, para a “zona de conforto”.  Estamos apontando, pois, para a existência de 

outros condicionantes que não apenas o teórico. Ocorre que o papel da teoria deve 

ser justamente este: tentar captar estes determinantes, o movimento real para poder 

nele intervir.  

 

 
2.3 O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA EDUCAÇÃO NO TERCEIRO MILÊNIO? 

 
 
As transformações do processo produtivo, a revolução da informática e dos 

meios de comunicação, a necessidade de se revalorizar a ética, colocam a 

educação diante de uma agenda, de acordo com Guiomar Namo de Mello os 

principais itens são: 

a) Formar mão-de-obra qualificada para o novo perfil de produção no qual 

a inteligência, o conhecimento, a solução de problemas, a capacidade de 

selecionar e processar informações e a autonomia é fundamental; 

b) Qualificar para o exercício da cidadania moderna e responsável, que 

sabe organizar-se e utilizar conhecimentos para melhorar as condições de 

vida; 

c) Preparar para a convivência produtiva e crítica com os processos de 

difusão de conhecimento propiciados pelas tecnologias da informação; 
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d) Contribuir para recuperar e construir a dimensão social e ética do 

desenvolvimento. (MELLO, 2004, p. 27) 

Diante do exposto por Mello, os problemas da educação brasileira refletem, 

em grande medida as distorções de distribuição de renda que faz do Brasil um dos 

campeões de desigualdades, contudo é preciso entender que o mundo mudou, e 

que a prática pedagógica precisa dar conta das novas mudanças nesse novo 

período histórico da educação no Terceiro Milênio. 

Precisamos de gente que pense, tome iniciativas, expresse pensamentos e 

ideias, saiba ouvir o outro, que saiba trabalhar em grupo. Hoje essa é a função da 

escola. Acabou-se o tempo em que só um ensinava e vários aprendiam, sempre a 

mesma coisa, com a mesma prática pedagógica de anos após anos. São hora de 

formar pessoas completas, jovens capazes de viver a própria vida por inteiro. O 

desafio está colocado.  

As Universidades devem passar para os futuros professores que estão 

formando, que ser professor é ser um formador de ideias, de opinião e que antes de 

tudo deve sair da “linha de montagem” – taylorismo (ancorados nos livros didáticos). 

Em vez de especialistas em conteúdos, precisamos de pessoas compromissadas 

com a ideia de que todos aprendemos a todo instante e durante toda a nossa 

existência. O que vale é saber como devemos enfrentar os problemas? Como 

superá-los, em casa, no trabalho, no mundo? Esses são os alicerces para o Ensino 

Médio no Terceiro Milênio, em vigor desde 1998. 

Retomando, a mudança no cenário das relações de trabalho encontrou o 

Ensino Médio brasileiro em meio a uma histórica crise de identidade. Ele nasceu 

vinculado ao Ensino Superior e, como um afluente, só servia para conduzir seus 

(poucos) navegantes ao leito principal das faculdades. Em outras palavras, tinha 

caráter exclusivamente preparatório, que os especialistas chamam de 

propedêuticos. Havia, sim, uma alternativa: O ensino profissionalizante, voltando 

para os mais pobres. Desse segundo afluente (um pequeno córrego, se comparado 

ao total da população jovem) fazem parte às escolas técnicas federais e o chamado 

“sistema S” (Senai e Senac). O problema é que as duas linhas d’água nunca se 

encontravam – aliás, reproduzindo nosso trágico abismo social. 

Até 1931, quando passou a ter existência formal autônoma, o Ensino Médio 

não era sequer condição necessária para o ingresso no Ensino Superior. Na época 

bastava fazer um curso preparatório, que podia inclusive ser feito em casa, como já 



64 

 

discutimos no 1º capítulo. Desde então, foi uma reforma a cada dez anos, 

deliberações e emendas. Algumas desastrosas, como a de 1971, que impôs a 

profissionalização obrigatória e causou transtornos profundos, principalmente na 

rede pública. 

Em 1988, com a reforma do sistema, expressa na forma de diretrizes e 

parâmetros curriculares, propõe, juntamente com a flexibilidade e a autonomia dadas 

às escolas para definir um projeto pedagógico e o currículo propriamente dito, dois 

conceitos essenciais: a interdisciplinaridade e a contextualização. Em cima desses 

dois pilares podem ser erguidos os “edifícios diversificados”. Em outras palavras, 

cada grupo de professores tem liberdade para adaptar os conteúdos ao contexto 

social, geográfico e econômico do colégio. O mesmo vale para a integração entre as 

disciplinas – que deve ser feita de acordo com o perfil dos estudantes. 

É fácil fazer isso? Definitivamente não. Os professores têm décadas de 

experiência no que chamamos de atuação disciplinar, tanto na condição de alunos, 

como de mestres é o que torna mais difícil e onde existe uma maior resistência do 

professor em trabalhar de forma interdisciplinar. Não só ela não está bem absorvida 

como também as possibilidades que oferece para a prática de ensino ainda são 

pouco conhecidas.  

Na prática, é necessário reinventar a escola. A procura pelo Ensino Médio 

cresceu em virtude da expansão do Ensino Fundamental, com mais alunos 

concluindo os nove anos de escolaridade, e o grande volume de pessoas que, já 

trabalhando, volta à sala de aula em busca de formação e qualificação para garantir 

um emprego e futuro melhor. Por essa razão, é cada vez maior a oferta de turmas 

no horário noturno. 

Esse aluno, que precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo tem um projeto 

de vida mais complexo do que aquele que vive protegido pela família e, 

tradicionalmente, é a clientela do Ensino Médio, segundo Guiomar Namo de Mello. 

Esse aluno é dono de uma autonomia conquistada à duras penas e, não raro, 

humilhações, ele possui relações de trabalho, familiares (muitos têm filhos) e perfil 

social diferenciado. Por isso, não pode pensar na possibilidade de falhar nos 

estudos novamente. Na verdade, esse jovem conhece na prática a noção de 

competência, pois precisa exercitar habilidades para continuar empregado e cabe 

aos professores dentro do novo contexto social adaptar-se a nova realidade do 
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Ensino Médio e procurar reaprender a trabalhar com o aluno da era digital, que traz 

conhecimentos que muitos professores não dominam. 

 

 

2.4 O PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO DO SÉCULO XXI 
 
 
Uma das profissões mais antigas do mundo está em crise. Lecionar, “ser 

professor”, nos dias de hoje, está cada vez mais difícil, pois é uma das profissões 

que mais sofre com as transformações da nossa sociedade e com as inovações do 

mundo moderno, pois o mundo modificou muito rápido em comparação ao professor 

que ainda ensina como se estivesse na idade media e que ainda tem sua formação 

com bases no século XIX. 

Francisco Imbernón, já no ano de 2002 afirmava que: “O século XXI 

representa um acontecimento mítico para todos os que nasceram na segunda 

metade do século anterior, e por isso lhe parecia necessário que toda instituição 

educativa (desde a que se encarrega das etapas iniciais até a Universidade, bem 

como toda instituição responsável pela formação inicial e permanente, como 

instituições “que têm a função de educar”) deveria tornar-se algo diferente, 

apropriado às enormes mudanças que sacudiram o último quartel do século XX”. 

Imbernón (2002, p. 7) 

De acordo com Gatti (2011, p. 55) “A elevação dos patamares de formação 

docente foi constante ao longo do século XX nos países desenvolvidos e se fez 

também acompanhar no Ocidente pelos países com indicadores médios de 

desenvolvimento”, assim como a Professora Melo,(2004, p. 97) que também 

pesquisa e debate o tema “Formação de Professores”, como vem alcançando no 

século XXI, em todo o mundo e principalmente no Brasil, papel de grande destaque. 

O interesse sobre o assunto é notável, não somente entre pesquisadores e 

acadêmicos, como também entre aqueles que se responsabilizam, direta ou 

indiretamente, pela definição de políticas que afetam seus sistemas de 

profissionalização, conforme entrevista do Sr. Romeu Caputo Ministério da 

Educação, em 26/12/2013, ao jornal Folha de São Paulo. 

Todos os que trabalham na área de formação de professores parecem estar 

convencidos de que as reformas que visam à melhoria da educação, somente terão 
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sustentação a médio e longo prazos se existir professores preparados e 

comprometidos com a aprendizagem dos alunos (Melo 2004, p. 97).   

É preciso investir na compreensão das significações atribuídas ao trabalho 

docente além de certas formulações que perpetuam o debate sobre o status do 

ensino, a saber: se se trata de uma profissão plena, de uma ocupação 

semiprofissionalizada ou de uma ocupação em via de profissionalização (Nóvoa, 

1998; Perrenoud, 1996). 

Como deve ser um educador para o aluno de hoje, para o século XXI? Como 

é esse educador? Como deve ser capacitado? Quais os conhecimentos, aptidões 

são necessários à sua formação? Que adulto queremos formar com a participação 

desse profissional?  

Essas perguntas não são novas e não podemos deixar de observar, que 

todas essas indagações sobre a formação do professor, são questionamentos e 

propostas que foram feitas em todas as gerações. 

A sociedade acredita na educação como promessa de um futuro melhor, 

assim como eu acreditei um dia e continuo acreditando e os professores alimentam 

essa crença generalizada das potencialidades da escola para transformação da 

sociedade. 

Para o século, XXI espera-se que a sociedade humana possa contar com um 

sistema educacional que seja educativo, que seja voltado para o cultivo dos valores 

universais, com vistas à educação para a cidadania plena e para o desenvolvimento 

ecologicamente autossustentável do planeta. 

O professor do século XXI tem que ser aquele profissional, que procura uma 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional, não podendo se esquecer dos 

seguintes caminhos:  

1 - Da busca a uma educação continuada assídua, além de participar de 

encontros curtos que oferecem visões práticas de sua profissão; 

2 - Da dominação a nova tecnologia para tê-la como uma aliada na sua 

prática pedagógica;  

3 – De fazer uso da leitura com frequência, de artigos relacionados à sua área 

de atuação, pois geralmente indicam os caminhos percorridos pelos vencedores e, 

quase sempre, servem de apoio para a construção do conhecimento envolvendo 

professor-aluno. 
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Todavia, é necessário que o profissional de educação para tornar-se apto, 

deva utilizar a tecnologia a serviço da educação para atender às exigências deste 

novo milênio, de acordo com os diversos pesquisadores da área de Formação. 

O perfil para o professor do século XXI deve ser o de um educador que 

almeja seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e que acredite que a 

dedicação e o aprimoramento constante de seus conhecimentos, em termos 

abrangentes, é o melhor caminho para o alcance da excelência e da sua realização 

profissional. A inovação constante de materiais, das práticas/ metodologias de 

ensino utilizadas para as aulas que ministra, atreladas ao apoio que as tecnologias 

pertinentes oferecem, é um diferencial de fundamental importância, visto que, esses 

são os profissionais responsáveis pela construção do saber. A melhoria do ensino 

refletirá em um estímulo ao professor, como forma de recompensá-lo pela sua 

capacitação. É por isso que, para Tardif e Lessard (2005), os professores 

constituem, em razão do seu número e da função que desempenham, um dos mais 

importantes grupos ocupacionais e uma das principais peças da economia das 

sociedades modernas. Eles representam, juntamente com os profissionais da saúde, 

a principal carga orçamentária dos Estados nacionais (Gatti, 2009, p. 15). 

 O “novo professor” deve procurar inserir-se dentro das novas funções que lhe 

são atribuídas, para que possa desempenhar os múltiplos papéis diferenciados, que 

incluem desde a gestão administrativa de projetos até a atuação como professor 

virtual, através de teleconferências e interagir com o aluno em diferentes níveis de 

influência, com um só objetivo, facilitar a aprendizagem.   

Segundo Authier (1998), estes professores “são produtores quando elaboram 

suas propostas de cursos; conselheiros quando acompanham os alunos, parceiros 

quando constroem com os especialistas em tecnologia, abordagens inovadoras de 

aprendizagem”. O professor que ensina a pesquisar, organizar, validar, resolver 

problemas, questionar e entender o sentido do mundo. O foco deste professor é de 

superar as dificuldades dos alunos com o conteúdo específico, buscando 

alternativas para facilitar o processo de aprendizagem, pensando em momentos 

presenciais e no formato adequado do conteúdo para ser usado virtualmente. 

Para Perrenoud (2002, p. 12) ao fazer uma análise da formação do professor 

se expressa da seguinte maneira: 

“Não é possível formar professores sem fazer escolhas 
ideológicas. Conforme o modelo de sociedade e de ser 
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humano que defendemos, não atribuiremos as mesmas 
finalidades à escola, portanto. (...) As finalidades do 
sistema educacional e as competências dos professores 
não pode ser dissociadas tão facilmente. Não 
privilegiamos a mesma figura do professor se desejamos 
uma escola que desenvolva a autonomia ou o 
conformismo, a abertura ao mundo ou o nacionalismo, a 
tolerância ou o desprezo por outras culturas, o gosto pelo 
risco intelectual ou a busca de certezas, o espírito de 
pesquisas ou o dogmatismo, o senso de cooperação ou de 
competição, a solidariedade ou o individualismo”. 

 
 Diante da análise, percebe-se que o modelo de formação de professores está 

relacionado com o modelo de educação e de sociedade que se quer ter. Se 

queremos formar uma cultura de participação democrática, devemos formar 

professores de maneira que eles possam participar democraticamente, tendo em 

vista que aprendemos e praticamos aquilo que vivenciamos. Nesse sentido, 

devemos repensar de que forma a formação de professores está sendo realizada, se 

está relacionada ou não com o tipo de sociedade e de educação que devemos ter. 

Portanto, Perrenoud (2002, p. 22) continua o pensamento conforme a seguir: 

 “A formação dos professores deveria ser orientada para uma aprendizagem por 

problemas para que os estudantes confrontassem com a experiência da sala de aula 

e trabalhassem a partir de suas observações, surpresas, sucessos e fracassos, 

medos e alegrias, bem como de suas dificuldades para controlar os processos de 

aprendizagem e as dinâmicas de grupos ou os comportamentos de alguns alunos”. 

Portanto diante do exposto, o professor do século XXI não precisa ser um 

especialista em tecnologia para operacionalizar propostas inovadoras. Ele precisa 

ser um usuário pleno das tecnologias para ser capaz de propor formas de interação 

do seu conteúdo por outras mídias. Estamos falando em uma mudança de atitude 

frente ao novo. 

 

 
2.5 A FORMAÇÃO DO EDUCADOR DO SÉCULO XXI 

 
 
A Universidade exerce um papel fundamental na formação de professores, na 

medida em que pode se constituir em um espaço para reflexão da prática 

pedagógica e aquisição de subsídios teóricos para fortalecer a atuação do professor 
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na sala de aula. Nesse sentido, de acordo com Brasil (1999, p. 116), “As instituições 

voltadas para a formação inicial de professores podem realizar ações de formação 

continuada destinadas a profissionais das escolas da rede e ações de formação e 

qualificação de professores leigos em serviço: isso favorece uma relação 

interinstitucional necessária e contribui para o desenvolvimento de uma cultura 

profissional baseada no intercâmbio de experiências e na reflexão compartilhada”. 

A pergunta é: Se eu não me consulto com um médico que se formou em 1980 

e não procurou se especializar, conhecer novos métodos da medicina, novas 

técnicas, porque eu devo adquirir conhecimentos com um professor que se formou 

em 1980, e não procurou mais se especializar para ver as novas mudanças da 

educação? 

Há diferenças marcantes no papel e na atuação de professores em diferentes 

modalidades e níveis escolares. Mas o que aqui se pretende com esse estudo não é 

estabelecer como pode e deve ser formado um mestre da pré-escola ou do ensino 

fundamental, tampouco uma professora de história ou biologia do ensino médio ou 

universitário. 

O que se pretende com esse estudo, de Dissertação de Mestrado sobre a 

formação do educador que deve preceder o professor, o diretor e qualquer outro 

profissional da educação, independentemente de modalidades e níveis escolares. 

Nesse sentido, é claro que o que este trabalho propõe acaba sendo válido a 

todas as pessoas com papéis educacionais, mas também deve ficar claro, 

especialmente àqueles que profissionalmente se dedicarem à educação. 

De acordo com o autor Imbernón: “Hoje a profissão já não é a transmissão de 

conhecimento acadêmico ou a transformação do conhecimento comum do aluno em 

um conhecimento acadêmico. A profissão exerce outras funções: Motivação luta 

contra a exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas 

sociais, com a comunidade... E é claro que tudo isso requer uma nova formação: 

inicial e permanente”. (Imbernón, 2002, p. 14) 

Hoje se conclui no que tange à Formação Pedagógica, necessidade de maior 

ênfase, nas disciplinas de fundamentação, como filosofia, antropologia e psicologia 

da educação, e nas de instrumentação, sobretudo as que dizem respeito aos 

métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem; recomenda-se, em consequência, 

menor ênfase nas disciplinas próprias do formalismo educacional, como as que são 
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voltadas à legislação, à estrutura e ao funcionamento do ensino nas suas diversas 

modalidades e níveis. 

Quanto à Formação de Conteúdo, tona-se desnecessário enfatizar que ao 

educador incumbe ter domínio pleno sobre sua área de atuação específica – 

orientação educacional, ciências, música, geografia, educação física, bioquímica, e 

assim por diante. Contudo, dada à rápida obsolescência que hoje afeta todos os 

campos de conhecimento, sobretudo os técnico-científicos, torna-se igualmente 

importante, e talvez até mais importante, que o educador tenha amplo e seguro 

treinamento nas metodologias de aquisição e aprimoramento de conhecimento. 

Posto isso, é imprescindível aos educadores brasileiros, em geral, que 

tenham pleno domínio da Língua Portuguesa, tanto oral, como escrita, e que 

cultivem a norma culta da língua em todas as situações, uma vez que o seu falar e 

escrever estarão sendo observados como exemplares, uma vez que nossos alunos 

hoje não conhecem a norma culta da nossa língua e compete a nós professores dar-

lhes esse conhecimento. 

O conhecimento de pelo menos uma língua estrangeira, a ser escolhida, 

certamente, entre Inglês, Espanhol ou Francês, é da maior importância como 

instrumento que amplia, e muito, a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos 

específicos, haja visto que o Brasil hoje é um País que aos olhos da América do 

Norte e da Europa, representa um grande potencial para o futuro. 

Para responder os desafios do século XXI, constantemente renovados que se 

colocam à escola pela evolução tecnológica, pelo progresso cientifico e pela 

mudança social, o professor deve ser um profissional que está disposto sempre a 

aprender. Um educador, qualquer que seja a modalidade e o nível do ensino de sua 

atuação profissional, que não tenha sólida cultura geral, sobretudo de arte, filosofia, 

história, geografia e economia, e que tenha senão conteúdo pelo menos ótima 

compreensão sobre o papel e as implicações da ciência e da tecnologia, e que 

acima de tudo seja apaixonado, entusiasmado e acredite fielmente que somente 

através da educação é que transformamos uma sociedade igual para todos. 

Segundo Imbernón, a formação assume um papel que transcende o ensino 

que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma 

na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as 

pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza. 

Enfatizam-se mais a aprendizagem das pessoas e as maneiras de torná-la possível 
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que o ensino e o fato de alguém (supondo se a ignorância do outro) esclarecer e 

servir de formador ou formadora. (Imbernón, 2001, p. 15). 

 

 

2.6. O HOMEM A SER FORMADO NO SÉCULO XXI 
 
 
Um dos fenômenos mais insidiosos e preocupantes dos últimos 20 anos, no 

mundo todo, mas que se manifesta mais acentuadamente no homem ocidental é o 

declínio da sensibilidade a respeito do significado do ser humano, o individualismo e 

a competitividade. Trata-se de fenômeno psicossocial e cultural que permeia todas 

as dimensões da sociedade, e que tem origem no nosso cotidiano, nas pequenas 

coisas, como modos de falar, vestir e agir, mas que atinge as relações humanas em 

geral e alcança todas as instituições e organizações sociais. Temos que indagar 

“Que homens deixaremos para o nosso planeta ou que planeta deixaremos para os 

nossos homens”? 

De fato, basta lembrarmo-nos de demonstrações aparentemente banais dos 

ambientes escolares, em nome de uma pseudo-informalidade, e que se tornam cada 

vez mais comuns, como o professor e o aluno que se dirigem um ao outro em 

linguagem vulgar e até mesmo porque não dizer “chula”, para termos uma ideia do 

estado da decadência a que chegou ou o que foi e que deveria continuar a ser a 

sagrada relação educador-educando, sem esquecer-se dos constantes atos de 

vandalismo dentro e fora das instituições escolares. E mesmo poder-se-ia falar sobre 

as relações entre mães, pais e filhos, perda de valores familiares tão importantes 

para a formação de todo homem; entre políticos e seus eleitores; entre governantes 

e governados; e assim por diante. 

Nas relações humanas, a falta de sensibilidade leva à crise de identidade e às 

confusões no desempenho de papéis sociais, a comprometimento na comunicação e 

a manifestações de manipulação e violência de todo tipo. Mães, pais e filhos se 

comportam mais como colegas e amigos do que como mães, pais e filhos. A 

cordialidade e a cooperação entre vizinhos cederam lugar à agressão como cães 

ferozes e a perturbação sonora. As mulheres, apesar de justas conquistas ao longo 

do século, estão atualmente, desde meninas, entre as maiores vítimas das 

manifestações de insensibilidade e violência da sociedade, particularmente de parte 
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enorme da parcela masculina, por meio de explorações, assédios e abusos diversos. 

Como afirmou Edgar Morin em Os Sete Saberes Necessários à Educação no Futuro 

– Ela a (humanidade) deve empenhar-se para que a espécie humana, sem deixar de 

ser a instância biológico-reprodutora do humano, se desenvolva e dê finalmente, 

com a participação dos indivíduos e das sociedades, nascimento concreto à 

Humanidade como consciência comum e solidariedade planetária do gênero 

humano. ( MORIN, 2002,  p. 113). 

Nas relações de produção e consumo, na mídia, na atuação de agências 

organizadas, inclusive governamentais, percebe-se claramente que a sociedade 

atual vive sob o império do desrespeito generalizado. Alimentos e medicamentos 

adulterados, jornalismo tendencioso e inescrupuloso, corrupção nos negócios 

públicos e privados, narcotráfico e violência policial são apenas alguns dos temas 

que se tornaram recorrentes no cotidiano do homem comum. 

Segundo Morin a humanidade deixou de constituir uma noção somente ideal, 

tornou-se uma comunidade de destino, e somente a consciência desta comunidade 

pode conduzi-la a uma comunidade de vida; a humanidade e, daqui em diante, 

sobretudo, uma noção ética: é o que deve ser realizado por todos e em cada um. 

Enquanto a espécie humana continua sua aventura sob a ameaça de 

autodestruição, o imperativo tornou-se salvar a humanidade, realizando-a. (MORIN 

2002, p. 114). 

A degradação ambiental, a falta de equilíbrio e harmonia entre os poderes 

constituídos, a intolerância étcnico-religiosa e a constante tensão entre grupos 

locais, regionais, nacionais e internacionais são apenas expressões maiores da 

perda de sensibilidade que grande parte da população humana manifesta diante dos 

atributos humanos universais de verdadeiro, belo e bom. 

Dado esse quadro do nosso tempo, que é tão comum aos nossos dias, que 

hoje não causa nenhum espanto em nós, não é de admirar, portanto, que o aumento 

crescente de indivíduos e grupos sociais venha agora exibindo insensibilidade ao 

sofrimento humano. É a barbárie – a desumanização absoluta. Questiono se é a 

chegado do Holocausto. Velhos e crianças morrem em filas de atendimento médico. 

Miseráveis, índios são queimados enquanto dormem nas ruas, sem nenhuma 

dignidade humana. 

Na verdade, a dominação, a opressão, a barbárie humanas permanecem no 

planeta e agravam. Queremos um homem que reaja diante da barbárie, e que lute, 
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pacificamente, para reverter o processo de desumanização que nos assalta e 

assombra. “Trata-se de um problema antropo-histórico fundamental, para o qual não 

há solução a priori, apenas melhoras possíveis, e que somente poderia tratar do 

processo multidimensional que tenderia a civilizar cada um de nós, nossas 

sociedades, a terra”. (MORIN, 2002, p. 114). 

Não cabem aqui, portanto, de um ponto de vista educacional, considerações 

sobre conhecimentos e aptidões a serem adquiridos por esse homem que se quer 

formar; cabem, tão-somente, considerações valorativas: há que se almejar o que 

deve ser permanentemente, o verdadeiro. 

Entender isso é entender que o homem que a educação deve pretender 

formar para o século XXI é o cidadão livre, mas com responsabilidade – alguém que 

seja capaz de resgatar, individual e socialmente, a dignidade da cidadania plena, 

uma sociedade justa e solidária, e a possibilidade de um planeta pacífico, harmônico 

e ecologicamente autossustentável. 

 

 

2.7 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO GERAL: DESAFIOS DA 
INTEGRAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NA ATUALIDADE 

 
 
Refletir sobre a qualidade do ensino médio brasileiro, desafios da integração 

nos dias atuais, necessita de uma compreensão mais ampliada da educação (níveis 

micro e macroestrutura) e das suas intrínsecas relações com outras importantes 

áreas, tais como a economia e a política como já falamos anteriormente, 

No Brasil, a situação do Ensino Médio, embora sendo grave, não tem 

encontrado ao longo dos anos políticas eficazes a reversão do quadro de crise, que 

são sentidos em sala de aula ou através do Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) criado pelo Inep/MEC que busca representar a qualidade da 

educação a partir da observação de dois aspectos: o fluxo (progressão ao longo dos 

anos) e o desenvolvimento dos alunos (aprendizado).  

Estudos têm demonstrado que além da insuficiência da oferta, as políticas 

públicas promovidas pelos governos para a escolarização de jovens no Ensino 

Médio têm se constituído em ações emergências. São programas e projetos, muitas 



74 

 

vezes, de curta duração, realizados sem as condições estruturais necessárias e sem 

garantia de continuidade no Ensino Superior. 

Guiomar Namo de Mello faz uma análise sobre o Ensino Médio, análise que já 

fizemos anteriormente e conclui que o Ensino Médio vive uma crise de identidade no 

Brasil. Historicamente Há sérios problemas sobre a determinação de sua missão e 

de sua finalidade. (Mello, 2004, p. 198). 

Tal crise advém da dificuldade de caracterização dessa etapa da educação 

básica, pois, ao mesmo tempo em que enseja a noção de terminalidade (conclusão 

de uma formação completa), ou seja, de poder atribuir profissionalização aos seus 

concluintes, vê-se ante a sua recorrente função de preparação para estudos 

posteriores, como etapa intermediária entre o ensino fundamental e a universidade, 

com caráter mais geral e propedêutico. Um dos principais fatores dessa crise 

assenta-se na dificuldade que as escolas médias, sobretudo as públicas de redes 
estaduais e municipais, encontram para oferecer de maneira eficaz o ensino técnico-

profissionalizante. Tais dificuldades têm comprovado que é necessário que se 

coloque em discussão “Qual o papel formador do ensino médio regular como 

capacitador para o trabalho”.  

O desafio de constituir-se como uma etapa da educação básica, conforme o 

disposto no art. 35, inciso I da LDB, trouxe a necessidade de se pensar em políticas 

públicas específicas para o Ensino Médio, buscando a sua expansão e as condições 

objetivas de permanência, visto que o atendimento no ensino médio se dá em boa 

medida no turno da noite, cerca de um terço das matrículas, e isso exige estruturas 

condizentes à realidade daqueles que trabalham. Esta caracterização do ensino 

médio na LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) ocorreu em 

momento de expressiva expansão da matrícula nessa etapa de ensino, significando 

que camadas da população, antes privadas do acesso ao ensino médio, passassem 

a cursá-lo. Contudo, no momento de maior expansão, enfrentamos uma acentuação 

de sua crise de identidade trazida por alterações contidas no Decreto nº 2.208, de 

abril de 1997. O decreto acabou por alterar a identidade do Ensino Médio à medida 

que buscou promover uma reforma da educação profissional, separando-a da 

educação geral. Assim, esse decreto interferiu de maneira significativa na identidade 

do Ensino Médio, sobretudo para o aluno trabalhador do noturno, pois lhe retirou a 

possibilidade de cursar o Ensino Médio profissionalizante de forma integrada. Ao 

separar o Ensino Médio do Ensino Técnico buscou-se atribuir ao primeiro caráter 
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mais amplo (ou genérico) como educação geral, devendo oferecer “a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação 

ou aperfeiçoamento posteriores” (LDB, art. 35, inciso II). 

Tais mudanças buscaram conferir à educação básica, e ao Ensino Médio em 

específico, uma concepção de formação congruente ao contexto histórico do final do 

século XX, ou seja, que contivesse as promessas e expectativas para o século XXI 

existentes no Relatório Delors, 1998: 

O relatório da UNESCO ficou conhecido como Relatório Jacques Delors, por 

ter sido organizado por esse político francês. Nesse documento estão sintetizados 

os resultados dos trabalhos realizados pela Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI. Os PCNs foram elaborados por vários educadores, os quais 

tiveram a assessoria do educador espanhol César Coll. Sua elaboração atendeu ao 

artigo da Constituição que prevê o estabelecimento de conteúdos mínimos para a 

educação. Após impresso, foram distribuídos em diferentes Estados e municípios 

brasileiros, com o objetivo de subsidiar e orientar a revisão curricular, a formação 

inicial e continuada dos professores, a produção de livros didáticos, a elaboração 

dos projetos educativos e a avaliação. 

A concepção de formação geral presente no Ensino Médio regular, a partir do 

referido decreto, que retirava a possibilidade de profissionalização nessa etapa de 

ensino, admitindo-a somente em concomitância ou após sua conclusão, era trazida 

como uma tentativa de adequação da oferta educativa no sentido de responder às 

exigências que se apresentavam para a educação naquele final de século, a partir 

das mudanças ocorridas na organização do trabalho, que reforçavam a educação 

geral e a noção de educação para toda a vida. 

 Por tais razões, o currículo do Ensino Médio também foi modificado, com a 

introdução de novas matrizes curriculares centradas na noção de competências e no 

desenvolvimento de habilidades. Contudo, a retirada da oferta de Ensino Técnico 

profissionalizante, nos moldes oferecidos antes de 1997, considerou outros fatores, 

tais como a necessidade de se responder à oferta do ensino médio para uma 

demanda crescente em razão da expansão do ensino fundamental e das políticas de 

ajustes de fluxo que resultaram em aumento significativo dos concluintes do ensino 

fundamental.  
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Para se desenvolver estruturas de atendimento capazes de responder à 

crescente demanda, a opção pelo ensino médio de caráter geral era, sem dúvida, a 

melhor, sob o ponto de vista econômico, (no sentido de ser menos onerosa) que os 

governos estaduais, obrigados pelo atendimento dessa etapa, poderiam fazer 

naquele momento.  

A reforma apresentada pelo Decreto nº 2.208/1997 foi duramente criticada por 

setores organizados da sociedade civil e nos meios acadêmicos, culminando na 

edição do Decreto nº 5.154/2004, já em outro contexto político no Brasil, em que 

Lula era presidente e representava interesses diferentes daqueles que promoveram 

tal reforma. A propósito da articulação da educação profissional técnica com o 

Ensino de Nível Médio, o Decreto nº 5.154/2004 dispõe: 

Art. 4º A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos 

no § 2º do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei nº 9.394, de 1996, será 

desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observados:  

I – os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação;  

II – as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;  

III – as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico. 

 § 1º – A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 

ensino médio dar-se-á de forma: I – integrada, oferecida somente a quem já tenha 

concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o 

aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 

 II – concomitante oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre 

a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a 

existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer:  

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis;  
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c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos unificados; 

 III – subsequente oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

médio. 

 § 2º Na hipótese prevista no inciso I do § 1o, a instituição de ensino deverá, 

observados o inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, e as diretrizes curriculares 

nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, ampliar a carga 

horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das 

finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para 

o exercício de profissões técnicas. 

As políticas do ensino médio integrado à educação profissional técnica de 

nível médio dos últimos anos têm possibilitado um crescimento da oferta, o que 

resultou em 795.459 matrículas, de acordo com o censo escolar de 2008 realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

o que também demonstra que mais de 90% das matrículas nessa etapa estão no 

Ensino Médio regular. A tentativa de recuperação do caráter profissionalizante do 

Ensino Médio esbarra em dificuldades próprias da sua oferta ainda muito restrita no 

que se refere aos milhares de jovens em idade e potencial para cursá-lo, bem como 

às condições estruturais das redes de ensino ofertantes.  

O caráter geral da educação como essencial à formação dos jovens 

atribuindo-lhes cultura geral e oferecendo-lhes condições de se adaptarem ao 

mercado de trabalho na velocidade em que as mudanças tecnológicas ocorrem põe 

em risco (ou descrédito?) essa oferta para a maioria dos jovens brasileiros.  

Segundo Maria Ciavatta (2010) sobre:  “A formação integrada e o currículo na 

educação profissional e tecnológica” - Texto preparado para o I Primeiro Encontro de 

Professores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (2010), em contexto de 

produtividade e competitividade, os objetivos e a implementação da educação 

tecnológica ficam comprometidos, entendida não apenas como um saber funcional, 

mas como conhecimento aplicado a partir de seus fundamentos científicos e 

históricos- sociais. Em suas palavras, “apenas a visão de totalidade dos fenômenos 

e de suas consequências para o gênero humano pode constituir-se em educação 

tecnológica, que não se limite à execução e à subserviência às exigências da 

produção predatória do mundo atual”.  
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Outra questão crítica para o Ensino Médio hoje, apontada pela mesma autora, 

é a velocidade das mudanças tecnológicas no trabalho, o que resulta na 

impossibilidade das escolas renovarem seus equipamentos na mesma velocidade 

que as empresas. Salienta-se ainda que, orientando-se por essa lógica, oferece-se 

aos jovens estudantes uma formação aligeirada por meio de cursos inconsistentes 

do ponto de vista profissional e tecnológico, pois não fundamentam as operações 

práticas em uma visão social e nem em uma base científica adequada. 

Do ponto de vista como professora Ensino Médio Público, concordo com a 

autora Maria Ciavatta, entendo que o Ensino Profissionalizante acelera o jovem para 

o mercado de trabalho, o jovem que ainda não tem certeza e maturidade, então, o 

que o Ensino Médio e profissional não deixa de ser instrumental, já que prevê uma 

expansão da educação que intenciona a superação da pobreza pela formação do 

capital humano necessário à perpetuação da acumulação capitalista. Trata-se da 

utilização da educação para o desenvolvimento competitivo, visando empoderar os 

pobres pela educação e formar capital humano adaptado a uma sociedade carente 

de postos de trabalho, formando empreendedores que vão gerenciar a própria vida 

em meio à pobreza. 

Sintonizada com a discussão da expansão do Ensino Médio, Mello, no texto 

Corações informados e cabeças bem feitas: o novo ensino médio brasileiro (2004, p. 

193) comenta que, com a revolução tecnológica, o Ensino Médio passou a requerer 

novas respostas das escolas. De acordo com a autora, um novo alunado vem 

batendo às nossas portas, aquele filho da classe trabalhadora e pobre. A 

preocupação passa a ser com o currículo, que deverá privilegiar as competências 

sociais e cognitivas e responder às necessidades contemporâneas dos jovens e do 

mercado de trabalho, o que vem justificando, em nosso entendimento, a 

preocupação com a identidade do Ensino Médio. 
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CAPITULO III O DELINEAMENTO E RESULTADOS DA REALIZAÇÃO DA 
PESQUISA DE CAMPO: QUEM É E O QUE PENSA O ATUAL PROFESSOR DO 
ENSINO MÉDIO PÚBLICO ESTADUAL DA CIDADE DE BARUERI. 

 
 
O presente capítulo tem como objetivo apresentar o detalhamento do 

desenvolvimento da pesquisa, explicitando suas vivencias no período de coleta de 

dados.  Traz ainda a parcela de contribuição dos resultados correspondente a três 

objetivos que foram expostos na introdução. 

a) Caracterização do perfil profissional atuante no Ensino Médio Público 

Estadual na cidade de Barueri, hoje; 

b) Analisar a situação do professor em serviço hoje, em relação às 

exigências formais e legais do sistema educacional; 

c) Identificar como os professores se manifestam sobre a existência ou 

não de professores não habilitados e, em caso afirmativo, sobre o impacto 

da não formação no exercício da docência. 

 Durante a realização da pesquisa, tivemos vários impasses que dificultaram 

um pouco o início da coleta de dados e a realização dos encontros com os 

professores. 

 A primeira visita à Diretoria de Ensino de Itapevi do Estado de São Paulo, 

diretoria que responde pelas escolas do município de Barueri, não tivemos nenhuma 

objeção, bem recebida pela Dirigente em vigência, porém fui barrada a princípio pela 

Sra. Supervisora, que foi incumbida de analisar a pesquisa a ser realizada. 

 Na ocasião, fiquei sem saber a quem recorrer. Através de contatos com 

diretores da rede Estadual de Ensino de Barueri, pude perceber um grande interesse 

por parte de vários diretores, o que me deixou mais consciente, a certeza que estava 

no caminho certo. 

 O incentivo dos professores conhecidos foi um grande alavanque para a 

minha pesquisa. Percebi o interesse, a disposição e presteza dos professores com 

quem eu procurava para explicar o motivo da pesquisa e pude perceber que o meu 

trabalho vem de encontro com as necessidades e ansiedades dos professores. 

 Após grande incentivo, optamos por escolher três escolas da Rede Estadual 

do Ensino Médio, que estão situadas nas zonas sul, leste e Oeste da cidade de 

Barueri e após explicar o motivo e o interesse da pesquisa, achei por bem, trabalhar 
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com cinco professores de cada escola, somando um total de quinze participantes, 

que foram muito participativos e demonstraram grande interesse na pesquisa 

realizada. 

 Percebemos durante a pesquisa e contatos com os professores, que sentiam 

felizes em estar participando do trabalho e a todo instante sempre falavam da 

importância do professor em ser mais valorizado, das dificuldades que enfrentam no 

dia a dia, da exaustão de ir de uma escola para outra e a grande falta de condições 

para a realização do seu trabalho, tanto pela falta de participação da família, falta de 

incentivo do governo, quanto pela perda da função primordial da educação, que é a 

preparação do jovem do Ensino Médio para que se torne um cidadão consciente das 

suas responsabilidades perante a sociedade. 

 

 

3.1 UNIDADE ESCOLAR FORÇA 
 
  

 A primeira escola a ser pesquisada fica na zona Sul de Barueri e optamos em 

manter sigilo tanto na escola que participou da pesquisa, quanto ao sigilo com 

relação à participação dos professores que gentilmente responderam ao 

questionário aplicado. Achamos por bem chamar a primeira escola de “Força” e seus 

professores de (A, B, C, D, E). 

 A escola “Força” possui atualmente 780 alunos do Ensino Médio, e seu 

funcionamento é das 13h às 18h50min, de segunda a sexta-feira, onde funcionam 

05 salas de aula e das 19h às 23h, funcionando 10 salas de aulas. Atualmente 

possui 32 professores. 

 Na primeira parte da pesquisa, deixamos os professores bem à vontade e 

percebe-se que o número de profissionais do sexo feminino é muito maior que os 

profissionais do sexo masculino. Sendo que 60% dos professores são do sexo 

feminino. 

 A formação desses profissionais em 80% dos participantes ocorreu em 

instituição de Ensino Superior Privada, em diversas áreas da graduação: “História, 

Matemática, Letras e Pedagogia”, sendo que a maioria está no magistério há mais 

de vinte anos, 80% dos professores lecionam na rede Estadual de Ensino a mais de 

vinte anos e estão na mesma Unidade Escolar a mais de cinco anos. 
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 Observa-se ainda que 80% dos profissionais da escola “Força” possuí 

especialização, assim como a situação funcional no magistério é efetivo, sendo que 

40% lecionam a disciplina de Matemática e 40% leciona Português, 20% outras 

disciplinas, o que podemos perceber que em alguns casos o professor leciona há 

muito tempo outras disciplinas que não é a sua formação e classificam as condições 

de trabalho na Unidade Escolar como Regular. 

 Na segunda parta da pesquisa 40% dos profissionais concordam com a 

política de bonificação em dinheiro para valorização do professor, outros 40% 

concordam parcialmente e somente 20% discorda totalmente com a forma de 

bonificação adotada pelo Governo Estadual de valorização dos professores. 

 Mais de 80% dos profissionais confessaram que iniciaram no magistério por 

acaso, os outros 20% concorda totalmente que a opção pelo magistério foi por 

“acaso”, que ao fazer o Ensino Superior, a graduação, não pensavam em lecionar. 

 Ao falar sobre a profissão do professor, 80% concorda parcialmente quanto, a 

profissão de o professor ser “considerada” por muitas pessoas um “Bico”, 20% 

discorda parcialmente, o que nós faz refletir sobre a própria visão do professor, que 

não consegue enxergar a grande importância do seu trabalho. 

 Quanto à sua prática em sala de aula, 60% concorda totalmente que o 

professor realmente só aprende em sala de aula, no dia a dia, com seus alunos, 

porque os cursos de graduação estão longe da realidade, tanto do professor quanto 

do aluno, não preparam os futuros professores para o mercado de trabalho. A 

graduação hoje está em grande parte dos cursos com seus conteúdos 

ultrapassados, focados somente na teoria, esquecendo à prática e com carga 

horária insuficiente, o que não dá o suporte necessário ao futuro professor. Ao iniciar 

a carreira do magistério, o professor precisa buscar soluções e aprender como 

ministrar sua aula para classes com alunos tão diferentes um do outro, porém 20% 

concorda que a prática só aprende em sala de aula, os outros 20% discorda 

parcialmente. 

 É importante ressaltar que na escola “Força”, 100% dos seus professores 

concorda que a profissão do professor requer uma formação contínua, sendo que 

60% concorda totalmente que uma boa formação inicial é importante para se dar 

uma boa aula, 40% concorda parcialmente, o que nos faz refletir que a formação do 

professor precisa ser contínua. 
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 Observa-se ainda, através das respostas do grupo, que 80% dos professores 

concordam totalmente, que a experiência do trabalho em sala de aula, ajuda na 

própria formação do professor, 20% concorda parcialmente. 

 Quando indagado aos professores se pudessem estariam em outra atividade 

profissional,é surpreendente a posição dos profissionais, sendo que 80% concordam 

parcialmente, 20% concorda totalmente, demonstrando o descontentamento desses 

profissionais, o que vem de encontro, quando perguntamos se acham que os 

professores entram no magistério por acaso: Com 80% dos profissionais que 

concordam parcialmente e 20% concorda totalmente. 

 A nossa grande surpresa é que os professores, não atribuí ao salario todos os 

problemas que enfrentam em seu trabalho. Perguntamos se os professores têm boa 

formação, o que falta é um bom salário? São curiosas as respostas dos professores, 

pois 20% concordam totalmente, 40% discordam totalmente, 20% discorda 

parcialmente e os outros 20% não tem opinião a respeito sobre o item questionado. 

 Os professores atrelam as más condições de trabalho diretamente aos alunos 

que não querem adquirir conhecimentos, sendo que 20% concordam totalmente, 

40% discorda totalmente e os outros 40% concorda parcialmente. 

 Ao pesquisar sobre o, dia-a-dia do professor, 60% concordam totalmente, 

20% concorda parcialmente e somente 20% não tem uma opinião a respeito, quanto 

à questão questionada: Que cada dia que passa há mais tarefas para o professor, 

80% dos professores explica que se não houvesse tanta burocracia nas Unidades 

Escolares, com preenchimento de papeladas, relatórios diversos, o trabalho do 

professor fluiria muito melhor, somente 20% dos professores entrevistados não tem 

opinião a respeito. 

 Quando questionados ao grupo, se os professores são responsáveis pelo 

fracasso do aluno, 80% discorda totalmente e 20% discordam parcialmente, o que 

demonstra claramente que o professor não se sente nem um pouco responsável em 

alguns casos pelo fracasso de seus alunos, pois explicam que tentam todas as 

alternativas para que seu aluno consiga atingir o resultado desejado. 

 Ao tratar de um assunto polêmico que é muito discutido pelos professores. “A 

formação em Serviço”. O grupo da escola “Força” foi questionado se os cursos em 

formação em serviço são teóricos e não servem para nada? 60% dos professores 

discordam parcialmente, 20% concorda parcialmente e os outros 20% não tem 
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opinião a respeito, o que faz pensar, que para o professor a formação em serviço é 

importante para o melhor desempenho do seu trabalho. 

 Perguntado sobre a Proposta Curricular, percebe-se uma divisão entre os 

professores. “A Proposta Curricular ajuda o professor a dar uma boa aula?”, 40% 

discordam parcialmente, 60% concorda parcialmente, o que demonstra que a 

Proposta Curricular, deve ser mais debatida na Unidade Escolar “Força”. 

 Na escola de pesquisa, 60% dos professores concordam parcialmente, que 

em geral, a formação do professor é inadequada para a nova geração da era da 

informatização, prejudicando sua atuação como professor, 20% discorda 

parcialmente e 20% discordam totalmente, o que reforça a questão que foi colocada 

aos professores sobre como se deu o seu ingresso no magistério, mais de 60% 

dizem que entraram no magistério por acaso. 

 Os profissionais, professores atuantes, entendem que ao governo interessa o 

controle da classe, sendo que, 40% concordam parcialmente, 40% discordam 

parcialmente, 20% não tem opinião a respeito. 

 Quando colocada à questão que os professores, não tem força para mudar a 

atual estrutura educacional, 40% concordam totalmente, 40% discorda totalmente, 

acreditam que se a classe fosse unida, podiam mudar a atual estrutura educacional 

e 20% discorda parcialmente, não conseguem pensar claramente, sobre a questão 

que foi levantada na pesquisa. 

 Ao analisar tudo o que foi exposto e as respostas dos professores. 

Perguntamos o que pensam sobre a formação aligeirada, se a formação aligeirada, 

permite uma qualificação deficiente ao profissional da educação: Para nossa 

surpresa, 60% concorda totalmente que a formação aligeirada como vê muito nos 

dias atuais, possibilita uma qualificação deficiente do profissional da educação, 

sendo que 20% discordam parcialmente e os outros 20% discorda totalmente. 

 Diante das questões, que foram levantadas junto aos professores, entende-se 

que o professor precisa de uma formação mais direcionada para o magistério. Que o 

aluno ao entrar na graduação ele precisa ter claro quanto à responsabilidade de se 

“tornar”, ou não professor. Que a profissão do professor não deve e não pode ser 

considerada como um “bico”, principalmente no Ensino Médio, onde o aluno, já está 

com tantas dúvidas quanto à carreira a seguir, o que fazer ou não quando terminar o 

Ensino Médio. Em muitos casos está cansado de trabalhar durante o dia e precisa 
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ter um excelente profissional para despertar nesse aluno o entusiasmo para o 

estudar, o aprender, o conhecer. 

 Conforme a participação dos professores da Unidade Escolar “Força”, 

anexamos à pesquisa de cada professor, que foi composta por duas partes.  
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3.2 UNIDADE ESCOLAR “VITÓRIA” 
 
 

A segunda escola a ser pesquisada fica na zona Oeste de Barueri e seguimos 

com o mesmo critério da escola anterior, optamos em manter sigilo tanto na escola 

que participou da pesquisa, quanto ao sigilo com relação à participação dos 

professores que também gentilmente responderam ao nosso questionário. Achamos 

por bem chamar a segunda escola de “Vitória” e seus professores de (A, B, C, D, E).  

A “Vitória” possui atualmente 556 alunos do Ensino Médio, e seu 

funcionamento é das 13h às 18h50min e das 19h às 23h, com Ensino Regular do 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos de segunda a sexta-feira. 

Atualmente possui 29 professores. 

Na primeira parte da pesquisa, foi compartilhado o motivo da pesquisa, e os 

professores se prontificaram, a participar da pesquisa.  Percebemos que o número 

de profissionais do sexo masculino compreende a 60% dos profissionais e 40% do 

sexo feminino. 

A formação desses profissionais, 100% dos participantes ocorreu, em 

instituição de Ensino Superior Privada, em diversas áreas da graduação: 

“Matemática, Geografia, História e Pedagogia”, sendo que: 80% são formados a 

mais de vinte anos, 60% estão no magistério há mais de vinte anos, 20% lecionam a 

mais de cinco anos, 20% estão no magistério a mais de um ano. 

Observa-se ainda que: 60% dos profissionais da escola “Vitória” possuí 

especialização, 20% está cursando especialização e 20% não tem e não está 

cursando especialização. 

 Assim como, a situação funcional no magistério é de 40% dos professores 

como efetivos, 20% contratados e 40% está em outra condição funcional. Sendo 

que: 60% leciona a disciplina de Matemática, 20% leciona História, 20% leciona 

Geografia. 

 Dos professores pesquisados, o que podemos perceber é que em alguns 

casos, o professor leciona há muito tempo outras disciplinas que não é a sua 

formação, 80% dos professores, classificam as condições de trabalho na Unidade 

Escolar como Regular e 20% classificam como ruim as condições de trabalho na 

escola “Vitória”. 
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Na segunda parte da pesquisa, 60% dos profissionais, concordam 

parcialmente, com a política de bonificação em dinheiro para a valorização do 

professor, outros 40% concordam totalmente, com a forma de bonificação adotada 

pelo Governo Estadual, de valorização dos professores.  

As respostas dos professores da Unidade Escolar “Vitória”, quanto à política 

de bonificação são bem vista pelos professores. 

Com relação à pergunta: “Os professores acabam entrando por acaso na 

profissão?” 20% concorda totalmente, que os professores iniciam no magistério por 

acaso, 40% concorda parcialmente, 20% não tem opinião a respeito e 20% discorda 

totalmente. As respostas dos professores, nós remete ao questionamento sobre a 

função da graduação. 

Os alunos ao iniciar no Ensino Superior, a graduação, não pensavam em 

lecionar, os objetivos de carreira profissional eram outros, acabam iniciando e 

permanecendo no magistério. 

Ao falar sobre a profissão do professor: 60% discordam totalmente, quanto à 

profissão do professor, ser “considerada” por muitas pessoas como “Bico”, 20% 

discordam parcialmente, somente 20% concorda totalmente.  

Os professores da escola “Vitória” explicam que a palavra “Bico” acaba 

denegrindo a profissão do professor, pois os professores dessa Unidade Escolar 

trabalham em outras unidades escolares, no Ensino Fundamental, não trabalham 

em outra função. “Eu quero professores que não se limitem a imitar outros 

professores, mas que se comprometem (e reflitam) na educação das crianças numa 

nova sociedade; professores que fazem parte de um sistema que os valoriza e lhes 

fornece recursos e os apoios necessários à sua formação” (Lawn, 1991, p.39). 

Quanto à sua prática em sala de aula, 40% concorda totalmente, que o 

professor realmente, só aprende em sala de aula, no dia-a-dia, com seus alunos, 

porque os cursos de graduação estão longe da realidade, tanto do professor quanto 

do aluno. Não se preparam os futuros professores para o mercado de trabalho. 40% 

concordam parcialmente, 20% discorda totalmente. Percebe-se um equilíbrio nas 

respostas dos professores, quanto à prática em sala de aula, ou seja, acreditam que 

ao iniciar no magistério, o aluno que sai da graduação não possui a prática 

necessária, para o seu desempenho como professor, e adquiriram a prática no dia-

a-dia, com seus alunos. 
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Na escola “Vitória”, 80% dos seus professores concorda totalmente que a 

profissão do professor requer uma formação contínua, 20% concorda parcialmente. 

Quando perguntado: Se uma boa formação inicial é importante para se dar 

uma boa aula, 60% concorda totalmente, 40% concorda parcialmente, o que nos faz 

refletir que a formação do professor precisa ser revista e re-planejada. Deve ser 

contínua, os professores acreditam, na formação continua.  

Dos professores pesquisados, 60% concordam parcialmente, que a 

experiência do trabalho em sala de aula, ajuda na própria formação do professor, 

40% concorda totalmente. “Assim sendo, é natural que os esforços inovadores na 

área da formação de professores contemplem práticas de formação-acção e de 

formação-investigação”. (Nóvoa, 1995, p.26). 

Ao perguntar aos professores se pudessem estariam em outra atividade 

profissional, outro trabalho, é surpreendente a posição dos profissionais. 80% não 

tem uma opinião a respeito e 20% concorda totalmente. Nesse momento, os 

professores demonstram até, certo conformismo, com relação à profissão em 

exercício. 

Para os professores do grupo pesquisado, 40% acham que possuí boa 

formação o que falta é um bom salário para que condiz com todas as dificuldades e 

problemas enfrentados no dia a dia, 20% concordam parcialmente, 20% discorda 

parcialmente e 20% discordam totalmente. 

Os professores acham que suas condições de trabalho são precárias, 

somando um total de 80%, concorda totalmente que as condições de trabalho 

precisam melhorar, 20% concorda parcialmente. 

 Ao pesquisar sobre o dia a dia do professor, 40% concordam totalmente, 40% 

concorda parcialmente, somente 20% não tem opinião a respeito, quanto à questão 

questionada: Que cada dia há mais tarefas para o professor e 60% dos professores 

explicam que a burocracia da Unidade Escolar atrapalha o trabalho do professor, 

enquanto 40% concorda parcialmente. 

Quando questionados se os professores são responsáveis pelo fracasso do 

aluno, 20% não tem opinião a respeito da questão, 40% discorda parcialmente e 

40% discordam parcialmente, demonstrando em suas respostas claramente, que o 

professor não se sente, nem um pouco, responsável pelo fracasso de seus alunos. 

Ao tratar de um assunto polêmico que é muito discutido pelos professores. A 

formação em Serviço: Ao grupo da escola “Vitória” perguntamos: Se os cursos em 
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formação em serviço são teóricos e não servem para nada? 40% dos professores 

discordam parcialmente, 40% não tem opinião a respeito e somente 20% concorda 

parcialmente. O que faz pensar, que para o professor da Unidade Escolar “Vitória”, a 

formação em serviço é relativamente importante para o melhor desempenho do seu 

trabalho. 

Perguntado sobre a Proposta Curricular. “A Proposta Curricular ajuda o 

professor a dar uma boa aula?”, 80% concordam parcialmente e 20% discordam 

parcialmente, o que demonstra que a Proposta Curricular é de muita contribuição 

para o trabalho do professor. 

Em nossa pesquisa na escola “Vitória”, 60% dos professores discorda 

totalmente que em geral, a formação do professor é insuficiente, prejudicando sua 

atuação como professor, 20% concordam parcialmente, 20% discorda parcialmente. 

Para os professores da Unidade Escolar “Vitória” a formação dos professores é boa. 

Para os professores 80% discordam parcialmente, que ao governo interessa o 

controle da classe, sendo que 20% concordam totalmente. 

Para os professores 20% não tem opinião a respeito, 40% discorda 

parcialmente e 40% discorda totalmente quando colocada à questão: Que os 

professores não têm força, para mudar a atual estrutura educacional, ou seja, é 

muito bom observar e ouvir o professor, falar que acredita em seu poder como o 

profissional, que forma todos os demais profissionais, professores, e sabem que são 

capazes de mudar a estrutura educacional do nosso país.  

Ao analisar tudo o que foi exposto e as respostas dos professores, 

perguntamos: O que pensam sobre a formação aligeirada, se a formação aligeirada 

não permite, uma qualificação deficiente do professor e para nossa surpresa, 60% 

concorda totalmente que a formação aligeirada como vemos muito hoje, possibilita 

uma qualificação deficiente, precária do profissional da educação, sendo que 20% 

discordam parcialmente e os outros 20% discorda totalmente. Podemos atribuir essa 

deficiência na formação profissional também ao crescimento capitalista e a 

ampliação da educação em todos os seguimentos. 

Diante das questões que foram levantadas junto aos professores entende-se 

que o professor precisa de uma formação mais direcionada para o magistério, que o 

aluno ao entrar na graduação ele precisa ter claro quanto à responsabilidade de se 

tornar ou não professor. 
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Conforme a participação dos professores da Unidade Escolar “Vitória”, 

anexamos à pesquisa de cada professor, que foi composta por duas partes. 
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 3.3 UNIDADE ESCOLAR “ESPERANÇA” 
 

 

A terceira escola a ser pesquisada fica na zona Oeste de Barueri e seguimos 

com o mesmo critério da escola anterior, optamos em manter sigilo tanto na escola 

que participou da pesquisa, quanto ao sigilo com relação à participação dos 

professores que também gentilmente responderam ao nosso questionário. Achamos 

por bem chamar a terceira escola de “Esperança” e seus professores de (P, Q, R, S, 

T).  

A Escola “Esperança”, atualmente trabalha com a Educação de Jovens e 

Adultos e com o Ensino Médio, seu funcionamento é das 19h às 23h, de segunda a 

sexta-feira. Atualmente possui 19 professores, possui 11 salas de aulas com um 

total de 429 alunos. 

Na primeira parte da pesquisa, foi explicado o motivo da pesquisa aos 

professores, Podemos contar com a colaboração e a participação dos professores.  

Percebemos que o número de profissionais do sexo masculino compreende a 80% 

dos profissionais e 20% do sexo feminino, dos professores pesquisados. 

A formação desses profissionais em 100% dos participantes ocorreu em 

instituição de Ensino Superior Privada, em diversas áreas da graduação: 

“Matemática 40%, Letras 20%, Física 20% e História 20%”.  

Percebemos que do grupo de professores pesquisados, 80% são formados a 

mais de vinte anos, 20% se formaram a mais de dez anos. Sendo que 80% estão no 

magistério há mais de vinte anos, 20% lecionam a mais de cinco anos. 

Estão no magistério na Rede Estadual, a mais de vinte anos ano, 80% dos 

professores, e lecionam na mesma Unidade Escolar 80% dos nossos professores,  

20% a mais de quinze anos. 

Observa-se ainda que 80% dos profissionais da escola “Esperança” possuí 

especialização e 20% não tem e não está cursando especialização, assim como a 

situação funcional no magistério é de 80% dos professores em situação de efetivos, 

20% contratados. 

Classificam as condições de trabalho na Unidade Escolar como Boa,  80% 

dos professores, 20% classificam como regular as condições de trabalho na escola 

“Esperança”. 
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Na segunda parte da pesquisa, 40% dos profissionais concordam 

parcialmente, com a política de bonificação em dinheiro para valorização do 

professor, 20% concordam totalmente, 20% discorda totalmente, com a forma de 

bonificação adotada pelo Governo Estadual, de valorização dos professores e 20% 

discorda parcialmente. Na Unidade Escolar “Esperança”, a política de bonificação, 

não é primordial para um melhor empenho por parte dos professores. 

Com relação à pergunta: “Os professores acabam entrando por acaso na 

profissão?” 40% concorda totalmente, que os professores iniciam no magistério por 

acaso, 40% concorda parcialmente, 20% não tem opinião a respeito. As respostas 

dos professores mais uma vez nós remete ao questionamento sobre a função da 

graduação, que deve orientar melhor o aluno ao iniciar no Ensino Superior. 

Ao falar sobre a profissão do professor, 80% discorda parcialmente quanto à 

profissão de professor ser “considerado” por muitas pessoas um “Bico” e 20% 

concorda.  

Quanto a sua prática em sala de aula, 60% concorda totalmente que o 

professor realmente só aprende em sala de aula, no dia-a-dia, com seus alunos, 

porque os cursos de graduação estão longe da realidade, tanto do professor quanto 

do aluno, não preparam os futuros professores para o mercado de trabalho. 20% 

concordam parcialmente, 20% discorda totalmente. Percebe-se um equilíbrio nas 

respostas dos professores, quanto à prática em sala de aula, ou seja, acreditam que 

ao iniciar no magistério, o aluno que sai da graduação não possui a prática 

necessária para o seu desempenho como professor. Adquirem a prática no dia a dia, 

com seus alunos e na troca de experiências com outros profissionais da educação. 

Na escola “Esperança”, 100% dos seus professores concorda totalmente, que 

a profissão do professor requer uma formação. A este propósito, é necessário criar 

dispositivos, para o aprofundamento e a profissionalização da carreira docente, 

possibilitando um período de tempo fora da escola ou de frequentar formações que 

proporciona, ao profissional de educação um desempenho que seja melhor a cada 

dia. 

Quando perguntado, se uma boa formação inicial é importante para se dar 

uma boa aula, 100% dos professores pesquisados, responderam que concorda 

totalmente, o que nos faz refletir que a formação do professor, que a graduação 

deve ser repensada, redirecionada para os novos profissionais da educação. 
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Ao perguntar aos professores, se pudesse estariam em outra atividade 

profissional, outro trabalho? É surpreendente a posição dos profissionais, pois 60% 

concordam parcialmente, 20% concorda totalmente e 20% discordam parcialmente. 

Nesse momento os professores demonstram até uma exaustão com relação à 

profissão e também certo conformismo com relação à profissão em exercício. 

Do grupo de professores, 60% concordam parcialmente, que possuí boa 

formação. O que falta é um bom salário, 20% concorda totalmente com a falta de um 

bom salário e 20% discorda totalmente. 

Os professores acham que suas condições de trabalho são precárias,  

somando um total, de 40% que concorda parcialmente, que as condições de 

trabalho precisam melhorar, 40% discorda parcialmente, com relação às condições 

de trabalho,  20% concorda totalmente, que as situações de trabalho dos 

professores são precárias. 

Ao pesquisar se as más condições de trabalho do professor estão 

relacionadas diretamente aos alunos que não querem adquirir conhecimentos: 60% 

discordam parcialmente, 40% concorda parcialmente, o que demonstra muita 

maturidade dos profissionais. 

Quanto à questão questionada, que cada dia há mais tarefas para o 

professor, 40% concordam totalmente, 40% concorda parcialmente e 20% 

discordam parcialmente, que a burocracia da Unidade Escolar atrapalha o trabalho 

do professor. 

Quando questionados se os professores são responsáveis pelo fracasso do 

aluno, 60% não tem opinião a respeito da questão, 20% concorda parcialmente e 

20% não responderam.  

Ao tratar de um assunto polêmico, que é muito discutido pelos professores. A 

formação em Serviço. O grupo da escola “Esperança” foi questionado se os cursos 

de formação em serviço são teóricos e não servem para nada? 60% dos professores 

concordam parcialmente, 40% discorda parcialmente. O que faz pensar, que para o 

professor da Unidade Escolar “Esperança”, a formação em serviço é relativamente 

importante para o melhor desempenho do seu trabalho. 

Perguntado sobre a Proposta Curricular: “A Proposta Curricular ajuda o 

professor a dar uma boa aula?” 20% discorda parcialmente, 20% concorda 

totalmente, 20% discorda totalmente, 40% concorda parcialmente, o que demonstra 

que a Proposta Curricular deve ser melhor discutida, porém 60% dos professores 
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em nossa pesquisa na escola “Esperança”, discorda parcialmente, que em geral, a 

formação do professor é fraca e prejudica sua atuação como professor, 20% 

concorda parcialmente e 20% discordam totalmente. Para os professores da 

Unidade Escolar “Esperança” a formação dos professores é boa. 

Para os professores, 40% concorda totalmente que ao governo, interessa o 

controle da classe, sendo que 40% concordam parcialmente, 20% discorda 

parcialmente. 

Ao serem questionados se a formação aligeirada impede a boa qualificação 

do professor, 60% concordam parcialmente, 20% discorda parcialmente e 20% 

concordam totalmente. 

Para os professores, 20% concordam totalmente, 40% concordam 

parcialmente, 40% discorda totalmente, quando colocada à questão que os 

professores não têm força para mudar a atual estrutura educacional, ou seja, 

podemos observar, que os professore não tem a noção da importância do 

profissional “professor”, que formam todos os demais profissionais e não sabem que 

são capazes de mudar a estrutura educacional do nosso país.  

Diante das questões que foram levantadas junto aos professores entende-se 

que o professor, precisa de uma formação mais direcionada para o magistério. É 

necessário criar dispositivos, que permitam o aprofundamento da carreira docente, 

de forma a possibilitar ao professor, que trabalhe durante um período de tempo fora 

da escola ou de frequentar formações que auxilia no seu desempenho profissional. 

Conforme a participação dos professores da Unidade Escolar “Esperança”, 

anexamos à pesquisa de cada professor, que foi composta por duas partes. 
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4 CONCLUSÃO  
 
 
Toda pesquisa é uma experiência de conflito para os pesquisadores. Tecer 

considerações finais é uma tarefa difícil, pois o término de uma pesquisa traz 

sempre mais inquietações do que resposta. “O início da sabedoria é a admissão da 

própria ignorância. Todo o meu saber consistem em saber que nada sei”. Sócrates, 

filósofo grego (Atenas 470/69 - ed. 399 a.C.). 

Os conflitos de uma pesquisa começam com a sua problemática, por seu 

recorte, pela adequação do objeto ao tempo disponível para sua exploração. Nem 

sempre os caminhos que traçamos (metodologia) para serem percorridos são retos 

ou bem estruturados, obrigando-nos a mudar os rumos. Afinal, como repetimos por 

várias vezes, é na materialidade que as ideias se confirmam. Essas mudanças na 

trajetória envolvem todo um planejamento, um novo estruturar-se subjetivamente 

para não perder de vista o objeto e os objetivos. 

Ao longo deste estudo, buscou-se entender o trabalho docente desde o ano 

de 1930 até 2014, e a sua desestruturação relacionada à própria crise da sociedade 

atual. O objetivo principal desta investigação é analisar as formas de formação, 

resistência, de adaptação, dos professores ao longo de cada período da história da 

Educação, focando a Rede Estadual de Educação do Município de Barueri, tendo 

como objetivo central, o Ensino Médio. 

Nesta pesquisa, onde foi realizada uma analise bibliográfica, foi buscado um 

referencial teórico que fornecesse elementos formadores do perfil ideal para o 

professor do século XXI. 

A proposição central da pesquisa foi analisar as bases político-filosóficas e 

estruturais que pautaram os cursos de formação de docentes em nível médio. 

No primeiro capítulo, fizemos um mergulho pela história da educação no 

Brasil, a partir de 1930 para entender um pouco, como se dava a formação dos 

professores. Um mergulho profundo, em que nos aprofundamos na problemática 

considerando, não só os fatos históricos em si, mas todo o contexto social, 

econômico e politico que determinaram os rumos da formação e da 

profissionalização dos professores em nosso país. 

Constatamos que, em se tratando da formação de professores no Brasil, para 

atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a criação e a 
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expansão das escolas para esse fim, foram prerrogativas à expansão do Ensino 

Primário. As primeiras escolas de formação do professor eram precárias, o que 

denota a pouca preocupação dos poderes públicos com a educação. Esta 

preocupação começa a se fazer efetivamente presente quando as ideias liberais-

burguesas começam a ser divulgadas com mais ênfase nos centros mais 

urbanizados do país nas primeiras décadas do século XX. 

Da análise documental no Capítulo I, foi possível perceber na legislação sobre 

a educação em âmbito federal, que a provisão de professores (ato provisório e 

precário) se impôs ao longo de toda a história, coexistindo com iniciativas e 

exigências de qualificação, sobretudo após a década de 1930, quando o ensino 

superior por se acreditar imprescindível à associação entre o ensino e pesquisa na 

esfera da formação. Nesse sentido, pôde-se notar quão aligeiradas foram às 

propostas para a formação de professores discursada pelas sucessivas tentativas de 

reformas do ensino, imprimindo na própria lei um descompasso tal que abarcasse 

dispositivos provendo os anseios de mudanças bem como outros que garantissem 

um atendimento à situação real da falta de professores para ocupar as vagas 

decorrentes da expressiva expansão pela qual o Ensino Médio passou ao longo das 

décadas. 

As condições concretas vividas pelo Brasil, caracterizadas por uma iniciante 

industrialização e um processo de urbanização, vão colocar a escola como uma 

instituição que poderia colaborar com o projeto liberalizante, principalmente na 

transição de um modelo agrário exportador, calcado em relações sociais tradicionais 

do patriarcalismo, para um modelo urbano industrial, pautado na divisão técnica do 

trabalho e na hierarquização das relações. A escola é responsável pela evolução e 

distribuição do novo tipo de saber, pautado na lógica do capital. Lógica contraditória, 

uma vez que o conhecimento, na perspectiva capitalista, constitui propriedade, bem 

intangível e de alto valor comercial. Assim sendo, deve permanecer no seio das 

classes dominantes da sociedade.  

Observamos também ao longo da história que as condições sociais e 

educacionais que levam à falta de professores qualificados para atuar no Ensino 

Médio impeliram à presença, no texto da lei, de artigos transitórios que garantissem 

a cobertura de certa demanda, mesmo deixando de atender aos requisitos de 

seleção, atrelados à formação, na própria lei exigida. E quando se instaurou uma 

determinação legal, a exemplo da última LDB (Leis de Diretrizes e Bases) da 
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educação nacional, que buscou pôr fim a essa situação específica eliminando tais 

artigos transitórios, como que almejando instaurar mudanças radicais. O que se 

percebeu foi que a ação do sistema pouco ou nada se alterara, ao contrário, a 

análise documental (questionário) empreendida no Capítulo III pôde mostrar o 

fortalecimento de tais ações, porque as necessidades cotidianas continuam a exigir 

soluções, e uma acentuada ruptura entre o ideal expresso no âmbito das leis e das 

ações, fortalecendo de forças conservadoras e de cunho patrimonialista que se 

cristaliza em forma de práticas caseiras para a resolução de problemas, que vão se 

arrastando ao longo da história da formação do professor. 

No segundo capítulo, a contribuição de Edgar Morin, Antonio Nóvoa, Philippe 

Perrenoud, Guiomar Namo de Mello e Francisco Imbernon, me apoiaram para 

delinear, alguns traços necessários: “A Formação Permanente de Professores”.  

Ao longo da nossa pesquisa bibliográfica, em conversas com professores, é 

notório que uma sala de aula hoje, e há cem anos não é muito diferente. Apesar das 

novidades em equipamentos e dos avanços na gestão dos espaços escolares, uma 

“classe” continua na maioria das vezes, caracterizada pela homogeneização. 

Cadeiras iguais, devidamente organizadas, com alunos uniformizados e sentados, 

muitas vezes em ordem alfabética, como se aprendessem todos ao mesmo tempo e 

da mesma forma. Hoje sabemos que cada indivíduo tem seu tempo de 

aprendizagem. 

A contribuição de Edgar Morin concentra-se na teoria da complexidade onde 

o mais importante é manter a visão geral, pois ele considera mais fácil aprender um 

conteúdo quando este faz parte de um contexto, partindo do micro para o macro. 

Segundo Edgar Morim, o professor precisa iluminar o conteúdo de sua 

disciplina com outros olhares, para que ele fique mais interessante e seja mais bem 

compreendido pelo seu aluno. Para Morim cabe ao professor inserir esse conteúdo 

histórico, cultural, social, filosófico e ético da jornada humana, num trabalho 

interdisciplinar que promova o real desenvolvimento integral do educando com o 

mundo que o cerca. 

O profissional para alcançar esse estágio de desenvolvimento, deve estar 

constantemente atualizado e integrado às mudanças profissionais e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico acelerado que está se vivenciando. Esse é 

o grande desafio do professor. 
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Nesse contexto, Antonio Nóvoa contribui dizendo que o desafio para o 

professor do século XXI é manter-se atualizado sobre as novas metodologias e 

práticas de ensino mais eficientes e que isso só é possível através da formação 

continuada. 

Para ele o local mais propício para esta formação é a escola, lugar onde se 

ensina, mas também se aprende com o exercício da reflexão constante sobre as 

práticas de ensino, assim como a reflexão individual e coletiva dos professores 

sobre as práticas de ensino e os resultados obtidos é que devem nortear a formação 

continuada desse profissional neste momento de transição e implantação de novos 

paradigmas para o ensino. 

De acordo com Antonio Nóvoa, somente a formação continuada pode 

instrumentar o professor para atender a complexidade das salas de aula neste 

momento histórico da escola para todos, pois o professor hoje deixou de ser um 

mero transmissor de conhecimento, para tornar-se um organizador de 

aprendizagens nas suas mais diversas dimensões, além de ser alguém que detém e 

compreende um determinado conhecimento. Somente com a compreensão do 

conhecimento o professor é capaz de reelaborar esse conteúdo no sentido de sua 

transposição didática para ensinar um grupo de alunos. 

A contribuição de Philippe Perrenoud traz uma reflexão no sentido de 

compreender que a formação do professor deve ser continua, que todo o 

conhecimento está intrínseco à profissão do professor como conhecimento feito na 

prática, na reflexão do professor, sobre a prática do saber profissional. O professor 

deve ser organizador de uma pedagogia construtivista, para que os alunos tenham 

condições de construir seus próprios saberes. O professor deve dar a garantia de 

sentido dos saberes, pois muitos alunos, de acordo com Perrenoud, não sabem por 

que estão aprendendo. Além disso, esse profissional deve ser um engenheiro de 

situações de aprendizagem; deve administrar uma heterogeneidade crescente de 

origens sociais, de níveis escolares diferentes; deve ser capaz de gerir percursos de 

formação individualizados.  

Para que aconteça essa transformação no pensar e agir do professor, e as 

habilidades dos alunos comecem a ser enxergadas separadamente, Philippe 

Perrenoud afirma que o professor deve ser detentor de uma série de competências 

trabalhadas desde o início da sua formação. O profissional de hoje precisa de uma 
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formação que o ensine, que discuta o processo de ensino e aprendizagem 

profundamente.  

Para a professora Guiomar Namo de Mello, diretora da Escola Brasileira de 

Professores (Ebrape) os programas de formação de professores são bem vindos, 

mas temos que perguntar o que não está dando certo na educação do país. Para 

Guiomar Namo de Mello o professor não sabe ensinar, a prova disso são os 

resultados da Prova Brasil, Enem e Saeb. Mais do que melhores salários, os 

professores precisam de melhor formação. Eles estudam em escolas ruins e 

reproduzem a ignorância na hora de ensinar, Muitos cursos estão voltados para a 

produção de conhecimento na área, mas não para a necessidade do magistério. É 

preciso focar no que o professor tem que saber para dar aula. O aluno de Pedagogia 

não tem mais chance de aprofundar conhecimentos em História, Matemática, 

Geografia e em outras disciplinas. Como ele vai ensinar se não aprendeu direito? De 

acordo com Mello (2004), temos que resgatar a formação na Educação Básica e 

complementar o trabalho nas Faculdades de Pedagogia. 

Francisco Imbernón, em sua contribuição para nossa pesquisa aponta como 

os gestores da Educação podem cuidar do aperfeiçoamento em serviço. Para 

Imbernón, cabe às administrações públicas: as secretarias estaduais e municipais 

de Educação, oferecer apoio concreto às unidades escolares para que uma 

verdadeira revolução ocorra na atuação dos professores. Os docentes devem se 

assumir como protagonistas, com a consciência de que todos são sujeitos quando 

se diferenciam, trabalham juntos e desenvolvem uma identidade profissional. 

No capítulo III, temos a caracterização da amostra, que permitiu situar os 

professores quanto a sua formação e carreira, constatando alguns dados relevantes, 

apontados a seguir: o número de homens no magistério no Ensino Médio aumentou; 

a maioria dos professores realizou ou estavam realizando cursos de pós-graduação, 

lato sensu. Esse último dado deixa claro que os professores têm buscado continuar 

seus estudos, apesar das dificuldades encontradas em sua carreira. Outro dado 

interessante no magistério e na Rede Estadual mostra que a maioria dos 

professores atua a mais de vinte anos no magistério, assim como a maioria está a 

mais de dez anos na mesma escola, o que vem contribuir muito para o trabalho e 

efetivação de projetos pedagógicos consistentes nas escolas. 

No geral, a análise sobre “Formação” indica que os professores concordam 

que uma boa formação acadêmica inicial é importante à carreira do professor. 
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Porém, contraditoriamente, parece haver uma predisposição em creditar somente 

aos alunos o sucesso ou o fracasso da sua formação. Um ponto muito importante 

que devemos ressaltar, é que os professores reafirmam que é necessário buscar 

constantemente formação e novos estudos. 

Com relação a “Valorização do Professor”, pode-se destacar o caráter 

defensivo por parte dos professores, no que diz respeito à sua profissão e sua 

carreira. A concordância que identifica o professor como vítima do sistema, das 

exigências do dia-a-dia, parece indicar um alheamento deste profissional em relação 

à luta política necessária para a realização de mudanças. Percebe-se ainda, 

discordância aos itens que afirmam que não há mais o que fazer diante dos graves 

problemas que a profissão docente enfrenta. Fica claro na análise, que, reconhece 

as dificuldades de lutar, porém, a maioria parece preferir a rejeição de um papel 

passivo diante desse fato. 

Para o professor a “Valorização do Professor”, em nossa pesquisa percebe-

se, que: O professor tende mais a valorizar do que desvalorizar a sua formação e 

sua carreira. 

Ao longo deste estudo, procurou-se reafirmar a importância da escola e dos 

professores na formação das crianças e dos jovens, para uma nova sociedade que 

está em constante transformação. Aqui, porém, entende-se que a formação é ir além 

da simples adaptação, é proporcionar experiências que possibilitem aos sujeitos 

confrontarem ideias e práticas, remetendo-os à importância de uma educação para a 

resistência e para a emancipação. Essa é uma exigência política e “não podemos 

nos desviar dela”, sem correr o risco de uma regressão à barbárie. 

Conclui-se, neste trabalho de definição de perfil de professor para o Século 

XXI, que a graduação de formação de professores deve ir além dos conhecimentos 

disciplinares e desenvolver no formato o perfil de profissional em formação: a 

insatisfação com o conhecimento que domina para buscar sempre o aprimoramento, 

a competência de aprender a aprender com reflexão e a auto avaliação constante, a 

autonomia de pensamento global e contextualizado através do desenvolvimento da 

inteligência geral, os valores de tolerância e respeito à diversidade humana e a 

capacidade de solidariedade intelectual para a promoção de um convívio 

sociocultural harmonioso. 
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Neste aspecto, seria interessante observar e realizar novas pesquisas: como 

o curso de graduação está oferendo está formação de perfil para contribuir com a 

reorganização do processo educacional de uma escola democrática para todos. 
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ANEXO  

 

 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

PESQUISA ACADÊMICA 
 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO. SEUS ANSEIOS E 
DESAFIOS NO SÉCULO XXI. 

 
Caro (a) colega 
 
 Para elaborar a minha dissertação de mestrado, cujo objetivo é estudar a crise 
do trabalho do professor e analisar as formas de sua atuação e de reflexão diante da 
crescente implantação de exigências na rede estadual de ensino, gostaria de contar 
com a sua valiosa contribuição, respondendo a um questionário. Ele está dividido em 
duas partes: na primeira, você deve fornecer alguns dados sobre sua formação e seu 
trabalho; na segunda parte, apresento diversos enunciados na qual você expressará 
seu grau de concordância ou discordância em relação a eles, enumerando-os de 
acordo com o quadro abaixo;  
 

1 Concordo totalmente 
2 Concordo Parcialmente 
3 Não tenho Opinião a Respeito 
4 Discordo Parcialmente 
5 Discordo Totalmente 

 
 Lembre-se de que você deve atribuir apenas um número para cada enunciado. 
Não á respostas certas ou erradas, o importante é que você expresse a sua opinião. 
 É importante esclarecer que sua identidade será preservada. 
 Grato pela atenção. 
 
    1ª Parte – Questionário de Pesquisa   
 

1) Sexo (  ) Feminino    (  ) Masculino; 
2) Instituição Superior em que se formou: (  ) Pública      (  ) Particular 
3) Curso Realizado:_________________________Ano de Conclusão:___________ 

4) Quanto a seus estudos após a graduação: 

(  ) Curso de pós-graduação lato-sensu (especialização/aperfeiçoamento) 
concluído; 
(  ) Curso de pós-graduação latu-sensu (especialização/aperfeiçoamento) em 
andamento; 
(  ) Curso de pós-graduação stricto-sensu (mestrado/doutorado)concluído; 
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(  ) Curso de pós-graduação stricto-sensu (estrado/doutorado) em andamento. 
       5) Há quanto tempo trabalha no magistério? 

(  ) mais  de 01 ano  (  ) 05 a 10 anos  (  )  15 a 20 anos  (  ) mais de 20 anos 
       6) Há quanto tempo trabalha na Rede Estadual? 

(  ) mais de 01 ano   (  ) 05 a 10 anos   (  ) 15 a 20 anos  (  ) mais de 20 anos 
       7) Há quanto tempo trabalha na escola atual? 

(  ) mais de 01 ano   (  ) 05 a 10 anos   (  ) 15 a 20 anos  (  ) mais de 20 anos 
       8) Sua situação funcional atual é: (  ) efetivo   (  ) Contratado  (  ) outros 
       9)  Qual a principal disciplina que leciona?_________________________________ 

     10) Em sua opinião, como você classificaria as condições de trabalho da escola que   

ensina atualmente:  (  ) ótimas    (  ) boas   (  ) regulares   (  ) péssimas 
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           2ª Parte – Questionário-Escala 

Os itens abaixo tratam de vários aspectos da carreira do professor, tais como: as 
condições de trabalho, a política salarial, os incentivos, as avaliações, as entidades 
de classe, as normas da secretaria da educação. 

Solicito que leia atentamente e não deixe de responder a nenhum dos 
enunciados. Para cada afirmação atribua um número de 1 a 5 de acordo com o 
modelo abaixo: 

1 Concordo totalmente 
2 Concordo Parcialmente 
3 Não tenho Opinião a Respeito 
4 Discordo Parcialmente 
5 Discordo Totalmente 

 

1 - (   ) A política de bonificação em dinheiro valoriza o trabalho do professor; 

2 - (   ) Os professores acabam entrando por acaso na profissão; 

3 - (   ) A profissão do professor é considerada um “Bico”; 

4 - (   ) O professor só aprende na prática de sala de aula; 

5 - (   ) A profissão do professor requer uma formação contínua; 

6 - (   ) Uma formação inicial é importante para se dar uma boa aula; 

7 - (   ) A experiência do trabalho em sala de aula ajuda na própria formação do 

professor; 

8 - (   ) Os professores, se pudessem, estariam em outra atividade/emprego; 

9 - (   ) Os professores têm boa formação, o que falta é um bom salário; 

10-(   ) As condições de trabalho do professor são precárias; 

11-(   ) As más condições de trabalho do professor estão relacionadas diretamente 

aos alunos que não querem adquirir conhecimentos; 

12-(   ) Cada dia que passa há mais tarefas para o professor; 

13-(   ) A burocracia da escola atrapalha a atuação do professor; 

14-(   ) O professor é responsável pelo fracasso do aluno; 

15-(   ) Os curso de formação em serviço são só teóricos e não servem para nada; 
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16-(   ) A proposta curricular ajuda o professor a dar uma boa aula; 

17-(   ) A formação do professor, em geral, é fraca e prejudica sua atuação como 

professor; 

18-(   ) Ao governo interessa o controle do trabalho do professor; 

19-(   ) Uma formação aligeirada não permite uma qualificação do professor; 

20-(   ) Os professores não têm força para mudar a atual estrutura educacional; 
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