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              Figura 7: Painel dos bonecos na recepção da Escola Municipal CSU de Mussurunga                                                      
              Fonte: do Autor. 

 

Como foi dito anteriormente, essa questão da educação das relações étnico-raciais 

também representava uma política estratégica da educação municipal. O que 

implicava numa agenda programática e pragmática de ações para serem 

desenvolvidas nas escolas. 

 Dentre essas ações, a realização leitura e avaliação do documento Diretrizes Curriculares 

para a inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no Sistema Municipal de 

Ensino de Salvador (SMEC) representou um marco importante de aproximação, 

bricolagem, dialogia entre as políticas educacionais de implantação, monitoramento e 

avaliação da Lei 10.639/03, conforme as recomendações da SMEC, e as políticas de 

formação continuada produzidas pelos docentes no ‘chão da escola’.  

A seguir, apresento os documentos que expressam esse entendimento da SMEC. A 

primeira imagem mostra a capa do caderno das ‘Diretrizes’ e logo após apresento o 

posicionamento da Assessoria Técnica (ASTEC – SMEC), convocando as escolas para 

analisarem o referido documento.  
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Figura 8: Diretrizes Curriculares para inclusão da História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana no Sistema Municipal de Ensino de Salvador  
Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador – Secretaria de Educação e Cultura. 

 

PREFITURA MUNCIPAL DE SALVADOR 

Secretaria Municipal de Educação E Cultura  (SMEC) 

                                            Assessoria Técnica (ASTEC) 

 

Instrumento de análise e avaliação do documento das Diretrizes Curriculares para a 
Inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Rede de Ensino de Salvador 

 

A SMEC encaminhou às unidades escolares que compõem a Rede o documento – Diretrizes 
Curriculares para a inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Rede 
Municipal de Ensino de Salvador – para análise e avaliação de sua efetividade e adequação 
às propostas de educação municipal. 

Gostaríamos, por isso, de constar com a participação de todos os envolvidos para 
avaliarmos juntos esta proposta, com vistas à reformulação, novas sugestões e críticas ao 
que está sendo apresentado, a fim de validar essas diretrizes. 

A ficha de avaliação em anexo deverá ser devolvida na 3ª. Etapa da realização do Projeto. 
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O segundo documento mostra as compreensões e contribuições das professoras e 

coordenação pedagógica da Escola Municipal CSU de Mussurunga, acerca da 

implantação das referidas diretrizes. 

 

Análise e avaliação das Diretrizes Curriculares para Inclusão da História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana na Rede Municipal de Ensino de Salvador 

                    CRE Itapuã – Escola Municipal CSU de Mussurunga 

                 Professoras participantes: 09                    Coordenador Pedagógico: 01  

 

1.Quanto à  estrutura do Documento 

a) Os temas prioritários apresentam-se bem definidos no documento?     

(  ) Sim      (  ) Não      (x) Em parte 

Justificando: Embora os temas abordem a identidade étnico-racial, de gênero e 
sexualidade... Consideramos que o foco, a ênfase, o nome de um dos temas poderia ser 
Educação das relações étnico-raciais... Assegura mais a natureza pedagógica do projeto, 
conforme está posto no documento Escola Plural. 

b) As áreas de conhecimento estão contempladas de forma adequada?     

(x)Sim      (  ) Não      (  ) Em parte 

Justificando: Consideramos importante a visão de multi e transdiciplinaridade... ampliando, 
inclusive as áreas de conhecimento conforme a indicação mínima de Língua Portuguesa, 
História e Artes. 

c) A temática própria a cada área está devidamente expressa?     

(  ) Sim      (  ) Não      (x) Em parte. 

Justificando: Como referência está boa, como inspiração! Mas não se altera o currículo de 
forma verticalizada e automática. Precisamos ir dialogando, nos convencendo, introduzindo 
as mudanças, as novas formas de intervenções pedagógicas. 

d) As diretrizes apresentadas no documento atendem à legislação (LDB, Lei 10.639/03, 
Resolução no. 1 de 17/06/04)     

(x) Sim.     (  ) Não      (  ) Em parte 

Justificando: Atendem e avançam, sobretudo quando busca concretizar um projeto político-
pedagógico... Uma política de currículo conforme a realidade das nossas escolas.  

 

2. Quanto à metodologia? 

e) A metodologia apresentada é objetiva?     
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 (x) Sim     (  ) Não      (  ) Em parte 

Justificando: Consideramos que faz um debate epistemológico... sobre a concepção do 
conhecimento moderno e assume novos sentidos amplos, complexos,  trazendo o sujeito 
histórico, sociocultural para o centro, levando em conta suas experiências, seus saberes e 
conhecimentos. Não separando FORMA de CONTÉUDO. 

f) As diretrizes são funcionais e adequadas à transposição didática?       

(x) Sim     (  ) Não      (  ) Em parte 

Justificando: Ainda não experimentamos essas transposições didáticas... mas os textos 
representam boas inspirações 

g) Considerada a realidade de cada UE, o documento permite a clareza na definição dos 
conteúdos curriculares?      

(  ) Sim     (  ) Não      (x) Em Parte 

Justificando: Olhem as respostas nas letras B e C... Exemplificando: Nas experiências 
iniciadas as Professoras sentem necessidade de falar das suas implicações relativas ao tema, 
daí percebemos que o Projeto... o Planejamento precisam está acompanhados de atividades 
de formação continuada nas Escolas.  

h) Há possibilidade de articulação das atividades propostas no documento com a 
Proposta Pedagógica da sua Unidade Escolar?      

(x) Sim     (  ) Não      (  ) Em parte 

Justificando: Tanto como atividade permanente/seqüenciada nas áreas de Língua 
Portuguesa, Arte-educação... Como pode ser um tema transversal no Projeto 
SALVADOR...!, em construção... 

i) A implantação das Diretrizes traz possibilidades reais de produzir mudanças positivas 
nas aprendizagens dos alunos e na prática dos professores?    

(x) Sim     (  ) Não      (  ) Em parte 

 Em especial, quando estas Diretrizes são apresentadas como uma conquista... a partir da 
luta e afirmação dos segmentos sociais, que foram ocultados e silenciados pelos currículos 
das escolas formais. Consideramos que a Escola precisa fazer justiça social... assim 
começamos a relacionar melhor ensino-aprendizagem com o contexto sociocultural. 
 

3. Comentários 

As Diretrizes representam uma pauta política que precisa ganhar mais espaço/densidade no 
Projeto Pedagógico da ESCOLA.  Pensamos que uma política de formação contínua na UE, 
com autonomia, com tempo previsto, com compreensão crítica seja um dos caminhos, 
sobretudo, para articular formação e inovações nos nossos Planejamentos. 

Por fim, observamos a necessidade de maior aprofundamento na compreensão das 
Diretrizes, o que certamente representaria uma melhor contribuição nessa avaliação. 
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Nessa avaliação ficam evidentes as tensões resultantes desses dois formatos de 

construção de políticas e práticas de formação docente. De um lado, um modelo 

verticalizado, que vê a escola e os(as) professores(as) como meros executores de 

políticas, programas e ações governamentais, e do outro, uma concepção que busca 

se fazer horizontal, ou melhor, transversal, circunstancial e autonomamente.     

O comentário final do referido documento situa essa questão/tensão no campo da 

formação político-pedagógica, o que, por conseguinte, implica em compreender as 

políticas de currículo e de formação de professores(as), em contraste com os 

contextos, associadas aos sujeitos, às suas narrativas que, via de regra, são descritoras, 

analisadoras e instituintes de realidades. 

Desta forma, a implantação das ‘Diretrizes’ traz possibilidades reais de produzir 

mudanças positivas nas aprendizagens dos alunos e na prática dos professores, 

sobretudo quando essas ‘Diretrizes’ são compreendidas como uma conquista; como de 

fato foram, produzidas a partir da luta e afirmação dos segmentos sociais, outrora ocultados 

e silenciados pelos currículos das escolas formais.  

Nesta direção, considerando que a escola precisa relacionar melhor ensino-

aprendizagem com os contextos socioculturais. Apresento, a seguir, imagens de duas 

situações que falam desse ‘lugar da cultura’ (BHABHA, 1998), como nos diz Oliveira 

(2006), um lugar que transpõe o que se convencionou como cultura, na medida em 

que o que vale são as diversidades das experiências humanas. E, logo, 

continuamente, mostro algumas das atividades pedagógicas produzidas nos 

encontros de formação na Escola Municipal CSU de Mussurunga, de acordo com 

essa visão multicultural.  

Vejam, inicialmente, as fotos produzidas no cotidiano da Escola. A imagem mostra o 

presépio da Escola, confeccionado com representações negras. A idéia era provocar 

uma reflexão sobre a possibilidade dos sentidos diversos, multiculturais, raciais... 

Investigar como esses referenciais real-simbólicos poderiam integrar as atividades 

escolares, o currículo e a formação das crianças.  
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Figura 10: Aluna e o presépio da Escola Municipal CSU de Mussurunga

Fonte: do Autor.

Figura 9: Alunos na sala de aula da Escola Municipal CSU de Mussurunga

Fonte: do Autor.
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Agora, vejam outras atividades inspiradas nessa perspectiva das diversidades das 

experiências humanas, da educação relações étnico-raciais: 

Figura 11: Atividades pedagógicas sobre a temática da educação das relações étnico- raciais32                                
Fonte: Escola Municipal CSU de Mussurunga.                                             

                

Com base em Macedo, quando ressalta a 

importância da etnografia das vivências 

educacionais, sou levado a afirmar que  

 

[...]o conjunto dessas endoetnografias [forma], na 
sua temporalidade específica e relacional, um 
imaginário rico em patterns pedagógicos, em 
processos identitários descobertos a partir do 
conjunto das ações e das obras elaboradas na 
dinâmica organizacional e institucional dos 
cenários educacionais. (MACEDO, 2006, p. 154) 

 

Destaco nesse material, nessas “obras 

                                                 
32 Atividades construídas a partir dos encontros de formação: ‘a montagem do presépio, em 
que Jesus, José e Maria eram negros’, o trabalho com o livro Menina bonita do laço de fita, de 
Ana Maria Machado, a ‘homenagem do dia do(a) trabalhador(a), feita a uma mãe que era 
vendedora de acarajé’, a mostra do filme Kiriku, dentre outras. 
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elaboradas na dinâmica organizacional e institucional dos cenários educacionais” 

(MACEDO, 2006, p. 154), ‘a visão multicultural’ dos saberes e áreas do conhecimento, 

sendo essa uma perspectiva, na qual o tema da educação das relações étnico-raciais, 

também, ou melhor, fundamentalmente, inclui os referenciais culturais dos sujeitos, 

dos estudantes, da comunidade e da escola. Penso que o conjunto dessas vivências, 

dessas circunstâncias possibilita a construção de novos olhares, sentidos amplos, 

complexos, multiculturais, à medida que trazem o sujeito histórico e implicado para 

o cenário das políticas e práticas de formação.  

Então, a resposta à questão: quais histórias, experiências e saberes são produzidos 

pelos(as) docentes em/na formação?  Vai ao encontro de uma perspectiva que busca 

reconhecer os(as) professores(as) como sujeitos implicados social culturalmente, 

instituintes de trajetórias, circunstâncias e, fundamentalmente, de dispositivos 

político-pedagógicos de formação.  

Saliento, entretanto, que essa posição evocada nos OEF, em relação aos sentidos 

político-pedagógicos, é dissonante da lógica da escola única, do pensamento uno, no 

qual a educação étnico-racial se limita à abordagem diretiva, conforme ocorreu num 

primeiro momento da reforma do ensino no Brasil, quando a formação do magistério 

se constituiu, predominantemente, através de um conceito denominado de 

‘pluralidade cultural’. Uma noção introduzida transversalmente no currículo da 

educação básica e nos programas de formação docente, a exemplo dos Parâmetros 

Curriculares em Ação. 

Esse modelo pedagógico-diretivo na educação étnico-racial está associado à questão 

do direito, do dever, da harmonia social, da democracia racial, da tolerância às 

diversidades. O que, na visão de Wade(1997), na crítica ao multiculturalismo oficial na 

América Latina, representa uma prática de controle, através do reconhecimento de 

direitos multiculturais nas novas legislações, como uma celebração da diversidade, 

com um ideal positivista de homogeneização cultural, camuflando assim, os aspectos 
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sociohistóricos críticos relativos às diferenças, às discriminações étnicas e às formas 

de lutas dos movimentos sociais.  

Continuando essa reflexão, analiso, a seguir, algumas tendências que representam 

concepções diferenciadas em relação a essa questão da educação multicultural. 

Visões que evidenciam algumas das tensões postas no campo das políticas de formação 

continuada de professores. 

A tendência positivista, em que o significado da educação multicultural é visto de 

forma simplista, descontextualizado, estereotipado, como um tema, um conteúdo 

‘pronto’ que deve ser transmitido como um assunto da aula, a exemplo, das datas 

simbólicas comemorativas: ‘dia do índio’ e ‘dia da abolição da escravatura’.  

Essa maneira de conceber a formação docente está relacionada a uma visão que 

considera o conhecimento escolar descolado da vida sociocultural. Uma visão 

empirista, comportamentalista, marcadamente influenciada pelo paradigma 

moderno, pela visão iluminista de conhecimento, de educação distante de qualquer 

sentido crítico, histórico e cultural. Nessa perspectiva, formação docente se ocupa 

basicamente com duas questões: saber a seqüência dos conteúdos de ensino, 

associados às ‘disciplinas escolares’; e saber como ensinar, uma questão associada à 

didática diretiva.  

Portanto, o sentido de formação está dissociado da questão: por que ensinar 

determinados assuntos em detrimento de outros? Uma problematização que 

propiciaria uma reflexão epistemológica, que revelaria as opções feitas através dos 

currículos de formação docente e suas implicações com as políticas de identidade e 

poder.   

A tendência cidadã neoliberal, em que o significado da educação multicultural é 

tutelado pela política da reforma do ensino, que discute sobre a qualidade da 

educação, a necessidade de mudanças no currículo, associado à necessidade de 
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formação docente, atribuindo, prioritariamente, aos professores a responsabilização 

dos insucessos da educação.  

Nesta direção a formação docente está em conformidade com as orientações da 

reforma do ensino, que, apesar do discurso pró-cidadania, não considera as 

implicações da educação escolar com as dinâmicas reais da vida social. Por 

conseguinte, também expressa uma visão distante de qualquer sentido crítico, 

histórico e cultural. Nessa perspectiva, a formação docente se ocupa basicamente em 

implantar a reforma da ‘escola única’, padrão, desenvolvendo programas e diretrizes 

específicas, comprometidas com a formação ‘autônoma-individualista’ do sujeito.  

O problema fundamental desse modelo está relacionado à sua forma verticalizada de 

conceber e organizar o conhecimento, o que fere a condição cultural dos sujeitos, na 

medida em que não leva em conta os sentidos ontológicos, os diferentes saberes e as 

experiências, fundamentais à formação docente. Aqui o multiculturalismo, também, 

é tratado de forma estereotipada, como um tema, um conteúdo ‘cidadão’ da reforma 

do ensino. Esses referenciais, em geral, são abordados como celebração da 

diversidade, como um ideal de homogeneização cultural. (WADE, 1997) 

Incomuns olhares, novas vozes produzidas no complexo cenário sociocultural 

contemporâneo, a exemplo do que observei na experiência dos OEF, têm 

potencializado outras possibilidades no campo pedagógico, sobretudo no âmbito da 

formação docente.  

Enfatizo que os sujeitos, as inter-relações culturais nunca estiveram ausentes dos 

cenários sociais. Para Elizabeth Macedo,  

 

foram, justamente, os movimentos sociais [...] que salientaram quanto 
os critérios de seleção e organização dos conhecimentos nos currículos 
escolares contribuíram com a desvalorização social de grupos 
minoritários. (MACEDO, 2002 p.58).  
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Segundo Wade(1997), essas formas de luta dos movimentos sociais emergentes: de 

etnia, de raça, de gênero, de geração, de gays e lésbicas, a despeito de se tornarem 

políticas públicas, representam uma política cultural de reação, de reconstrução de 

identidade e de espaços reais e simbólicos de poder, o que difere do sentido de 

‘resistência’. Para ele, esse termo expressa uma política de sentido entre o observado e o 

observador, na qual seria mais relevante falar de ‘reação’, para definir uma perspectiva 

mais intencional dos movimentos, possibilitando e evidenciando, portanto, as 

resistências e as possibilidades.  

Nesta direção, a terceira tendência, que eu chamo de pedagógica multicultural, 

corresponde à idéia de formação baseada numa perspectiva ampla, multirreferencial, 

que se constitui através das implicações étnicas, dos saberes, sentimentos, 

conhecimentos e formas diferenciadas dos sujeitos e grupos culturais. E aqui mais 

uma vez me aproximo das idéias de Bhabha (1998) e Oliveira (2006), em relação aos 

sentidos de cultura inspirados nas diversidades das experiências dos seres humanos.  

Essa concepção de formação implica em políticas educacionais que se referenciam no 

âmbito da cultura como cenários de aprendizagem. Uma perspectiva em que os(as) 

professores(as) são sujeitos portadores de identidades culturais e, desta forma, 

instituem políticas curriculares  e de formação.  Consideram como temas/conteúdos 

as histórias de vida dos alunos, das comunidades, dos segmentos étnicos, suas 

experiências, seus saberes e conhecimentos e, assim, transformam a escola num 

espaço de efetiva convivência das diferenças e construção sociohistórica, 

estabelecendo um novo éthos de formação e de justiça social.  

Essa reflexão relativa à implicação multicultural, representada pela idéia de 

convivência e aprendizagem social no lugar da cultura, vai ao encontro de um ponto 

de vista produzido por Bhabha (1998), que reflete sobre as tendências 

contemporâneas da virada do século, ao “colocar a questão da cultura na esfera do 

além”, na perspectiva da sobrevivência, nas fronteiras do presente, do “agora-além-

pós”. Um “além que não é nem um novo horizonte, nem um abandono do passado” 
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(BHABHA, 1998, p.19).  Para o autor, um movimento de trânsito em que espaço e 

tempo se entrecruzam, produzindo figuras e situações complexas: de diferença e 

identidade, de passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão.  

Por fim, com base nessas reflexões, considero que há um movimento importante, e 

nesta direção as políticas e práticas de formação docente correspondem à 

necessidade de se formular, permanentemente, novas questões e pontos de vista que 

possam discutir/compreender as tramas e tensões estabelecidas nos diversos cenários 

em que os(as) professores(as) em/na formação buscam instituir democraticamente 

outras formas de relações étnico-raciais.  

 

5.2 VISLUMBRANDO AS CONCLUSÕES 

 

Neste texto, num primeiro momento, busco, a partir dos itinerários de pesquisa e 

formação continuada de professores(as) em Mutuípe e Salvador,  refletir sobre  a 

natureza da experiência instituinte dos Observatórios Etnoformadores. Pretendo 

contrastar e analisar os itinerários referidos, ao tempo em que discuto sobre os 

sentidos metodológico-formativos conforme o vivido, em especial, no que concerne 

aos limites, dificuldades e possibilidades, as perspectivas e potencialidades dos OEF 

como dispositivo de formação, como uma tecnologia educacional. 

Num segundo momento, destaco algumas noções subsunçoras, que emergiram 

conforme um conjunto de aspectos e situações que compuseram e constituíram a 

Pesquisa. Refiro-me à construção do objeto, às questões produzidas, às contribuições 

teóricas, às inspirações metodológicas e métodos utilizados e, fundamentalmente, à 

realidade pesquisada, observada e densamente descrita conforme mostram os dados. 

Em se tratando de um estudo de feições etnográficas, essa análise expressa um ponto 

de vista dentre outros possíveis, em relação às implicações, interpretações relativas 
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aos entrecruzamentos de olhares teóricos e práticos produzidos no decorrer do 

trabalho. 

 

5.2.1 OEF: Dispositivos e perspectivas de pesquisa e formação continuada  

 

No início deste trabalho vivenciei um período de discussão/reflexão junto aos(as) 

professores(as) e as instituições que compuseram os cenários da Pesquisa, no que 

concerne à minha implicação como pesquisador-formador vinculado à temática da formação 

contínua de professores33. Um momento de negociação e construção do trabalho de campo. 

Um momento que também favoreceu as reflexões individuais/coletivas sobre os 

olhares, as vivências dos(as) educadores(as), os diversos níveis de implicação e 

produção de sentidos relacionados à formação em serviço, à valorização profissional 

e à educação escolar.  

Assim, o ponto de partida do trabalho esteve relacionado aos olhares, às percepções 

dos(as) professores(as), às suas implicações e compreensões relativas aos problemas 

suscitados na formação. Logo, os OEF, como estratégia metodológica de formação, 

como dispositivo de produção de dados no campo da pesquisa, foram sendo 

construídos/inventados no desenvolvimento do trabalho investigativo, conforme as 

idéias, temas, problemas advindos da participação e colaboração dos(as) 

professores(as), que pouco a pouco constituíram-se membros integrantes e 

colaboradores deste estudo. Aproveito essa passagem para sublinhar a natureza 

instituinte dessa experiência dos OEF. 

Os cenários escolares estudados, tanto no Município de Mutuípe-Ba, quanto no 

Município de Salvador-Ba, apresentaram situações bastante distinto-significativas de 

                                                 
33  As minhas vinculações profissionais, como educador-formador em Mutuípe e 
coordenador pedagógico em Salvador, contribuíram, significativamente, para a realização 
deste trabalho. 
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formação continuada de professores(as) em exercício. Durante o trabalho, contamos 

com a participação de várias escolas, embora considere que um determinado grupo 

de escolas participou mais sistematicamente, conforme as constantes e regulares 

presenças dos(as) seus(suas) professores(as) nos OEF.  

A participação dessas escolas compreendeu duas situações distintas e circunstanciais. 

As escolas de Mutuípe foram convidadas através de uma carta produzida pela 

coordenação de formação continuada da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer 

(SEDUC), segundo um levantamento realizado previamente, a respeito das 

demandas e interesses dos(as) professores(as) em participar de ações e/ou programas 

de formação continuada em serviço.  E a inclusão de outras escolas das redes privada 

e estadual de ensino representou um ato colaborativo e solidário da SEDUC e dos 

docentes do município com os demais colegas que, em geral, eram ‘desassistidos’  

pelas suas respectivas escolas em relação ao direito à formação.  

O trabalho em Mutuípe teve uma duração de 18 meses, nos anos de 2004 e 2005, 

período em que foram constituídos dois OEF com professores(as) das escolas:  Escola 

Estadual de 1o. Grau Ruy Barbosa, Colégio Estadual Deputado Henrique Brito, 

Escola Maria Júlia, Escola Casinha Feliz, Centro Educacional Pingo de Gente, Centro 

Educacional Alternativo, Colégio Estadual Professor Aloísio Dias e Escola Anísio 

Teixeira. 

O trabalho em Salvador teve uma duração de dez meses, compreendendo os anos de 

2005 e 2006, e esteve mais centrado em uma única escola, a Escola Municipal Centro 

Social Urbano (CSU) de Mussurunga. Circunstancialmente, também ocorreram 

encontros de formação durante a semana pedagógica e nos grandes eventos 

promovidos pela SMEC, quando a nossa Escola se reunia com outras escolas do 

município, principalmente as integrantes da CRE Itapuã. 

A seguir, apresento uma foto/imagem da Escola Municipal Centro Social Urbano - 

CSU de Mussurunga: 
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      Figura 12 : Escola Municipal Centro Social Urbano - CSU de Mussurunga                                                                       
      Fonte: do Autor. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os(as) professores(as) de educação básica, na sua 

maioria, com formação em pedagogia e em exercício a função docente34. Desta forma, 

os OEF propiciaram vivências significativas no que tange à observação, à descrição e à 

compreensão das políticas e práticas de formação nos contextos escolares, tendo como 

referência as narrativas dos(as) professores(as), fundamentalmente, no que se refere 

às suas implicações, questões e formulações pedagógicas. Refiro-me a falas plurais, 

forjadas nas relações de ‘escuta-troca’ em torno das questões de ordem ‘teórico-

práticas’ relativas ao trabalho pedagógico: 

a) de partilha dos níveis de implicações; 

                                                 
34 Conforme as atuais Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, o pedagogo e a 
pedagoga são, fundamentalmente, docentes, professores licenciados para ensinarem na 
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Neste sentido, a formação em 
pedagogia implica no exercício da função docente (Resolução CNE/CP no. 1/2006).  
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b) de compreensões do campo, das políticas e tendências de formação;  

c) de interpretações dos problemas levantados pelo grupo;  

d) de reflexões sobre os saberes individuais e coletivos;  

e) sobre os significados culturais da vida, da profissão, da escola, do currículo... As 

tramas de poder e possíveis estratégias de alteração e transformação das realidades 

vividas.  

Dessa forma, o estudo propiciou um contraste dessas experiências, relativas às 

diversidades e entrecruzamentos dos olhares, das observações e compreensões, ao 

tempo em que potencializou a condição do(a) professor(a) implicado(a) na 

construção de circunstâncias, estratégias e métodos; na produção e socialização do 

conhecimento.  

Ao tratar dos procedimentos metodológicos, considero oportuno refletir, 

inicialmente, que os OEF, como dispositivo de formação continuada de 

professores(as), trazem no nome implicações que dizem respeito: a regra, prescrição, 

tendência, inclinação, vocação, a lei, ao que se coloca em ordem, induz, organiza, e 

também nos fala de disposição, ato ou efeito de dispor, de que se pode dispor, qualidade do 

que é disponível, do que pode usar livremente. Uma polifonia de sentidos, tensões, 

ambigüidades, contradições que foram sendo tecidos, tramados, dialogados nos 

espaços, tempos instituídos/instituintes de formação docente.   

Os OEF instituíram caminhos, ou melhor, forjaram trilhos e trilhas, construíram 

oportunidades para que os(as) professores(as) pudessem refletir de onde seus pés 

pisam, de onde seus olhos vêem, ou seja, a prestar atenção sobre os seus níveis de 

implicação, seus processos de significação em relação ao campo, às políticas e 

práticas de formação continuada. 

Essa vivência nos remeteu para pensar a formação docente tendo em vista a 

compreensão de que outros itinerários eram possíveis, outros olhares eram possíveis. 

Olhares em formação, uma dimensão endógena, subjetiva, se referindo ao olhar do 
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sujeito, do(a) professor(a), que quando se dilata, se (des)naturaliza, se 

(des)normaliza,  abarca outras percepções. Olhares na formação, uma dimensão 

exógena, objetiva, que se liga a outra (endógena), no que concernem às implicações, 

expressões e intervenções políticas, profissionais, organizacionais. Um 

posicionamento que não dissocia visão, idéia, linguagem e ação, ou seja, constitui um 

sentido de interdependência e complementaridade em relação aos planos das 

percepções, idéias, linguagens e das ações, das transformações (i)materiais. 

Como foi dito anteriormente, os OEF foram instituídos em contextos distintos e 

trilharam itinerários diferenciados; conseqüentemente, foram amplos e diversificados 

os métodos utilizados na produção dos dados da Pesquisa. Basicamente, esse 

repertório foi composto por:  

a) discussões em grupo;  

b) relatos (auto)biográficos e experienciais;  

c) observações implicadas;   

d) análises documentais;  

e) questionário semi-estruturado;  

f) produção de textos e atividades pedagógicas; 

g) registros fotográficos; 

h) diário de campo;  

i) e, fundamentalmente, diários de formação. 

Esse leque de estratégias foi sendo configurado conforme as condições e 

circunstancias referentes aos cenários da Pesquisa, às situações vivenciadas, assim como, 

às questões e aos etnométodos produzidos pelos(as) professores(as) nos contextos de 

formação. Refiro-me às formas hermenêuticas e semiológicas de produção de 

sentidos históricos e socioculturais, nas quais se cultiva a relação que se estabelece 

entre os sujeitos e as condições postas no campo de trabalho (essa situação foi 
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demonstrada anteriormente quando escrevi sobre os itinerários da Pesquisa). 

Registro que dentre essas estratégias de produção de dados, a observação implicada, o 

diário de campo e os diários de formação continuada foram as mais utilizadas.  

A idéia de observação implicada foi desenvolvida junto com os(as) professores(as), no 

decorrer dos encontros dos OEF . Através dessa noção, buscamos construir um outro 

sentido de olhar pedagógico, um olhar em/na formação que ao observar determinado fato 

ou fenômeno observa-se observando, e, desta forma, inclui e articula aspectos endógenos-

exógenos, o que representa observar tendo em vista as interdependências e 

complementaridades referentes ao sujeito-objeto do conhecimento. Essa concepção de 

observação participante não se constitui numa forma específica que se sobrepõe às 

demais estratégias de produção de dados. A observação implicada representa um 

dispositivo de pesquisa-formação colaborativo que busca abranger e integrar os 

diversos etnométodos produzidos pelo pesquisador e sujeitos da pesquisa.   

No processo de observação das experiências produzidas nos OEF, dos fenômenos 

referentes às vivências dos(as) professores(as), o diário de campo também se tornou 

um recurso fundamental, especialmente por ter possibilitado a produção de registros 

acerca dos “fatos miúdos e muitas vezes obscuros do dia-a-dia” da pesquisa (MACEDO, 

2006, p. 82).   Conforme o autor,  

 

a descrição etnográfica – a escrita da cultura – não consiste somente em 
ver, mas fazer ver, isto é, escrever o que se vê procedendo à 
transformação do olhar em linguagem, exigindo-se uma interrogação 
sobre a relação entre o visível e o dizível, ou melhor, entre o visível e o 
lísível . (LAPLANTINE, 1996 apud MACEDO, 2006, p. 82)   

 

Os diários de formação continuada de professores tiveram como inspiração o que 

Barbier denominou de “diário de itinerância coletivo” (BARBIER, 2004, p. 143). Nos 

diários constam duas formas de registros: os registros em formato de texto construído a 
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partir dos rascunhos e das reflexões produzidas pelo grupo, e os registros em 

elaboração, semi-estruturados com propósitos formativos coletivizados.  

Alguns desses registros são longos e densos, em especial, os que foram produzidos 

nos OEF – Mutuípe, por conta dos(as) professores(as) terem tido uma maior 

consciência acerca do valor desse recurso como dispositivo de formação continuada. 

Sublinho que essa observação precisa ser compreendida conforme as políticas e 

práticas de formação historicamente instituídas naquele contexto. Neste sentido, os 

registros estão associados às experiências docentes, expressam diferentes níveis de 

implicação, autonomia, protagonismo e, por conseguinte, instituem diferentes 

itinerários e cenários de formação.  

Os diários de formação foram redigidos considerando sempre as observações, os 

interesses, os rascunhos, as dialogias e elaborações produzidas pelos grupos. Esse 

formato de registro se assemelha à proposta do diário comentado, o que na visão de 

Barbier representa “um instrumento de democratização do grupo [...] um traço de 

consciência crítica na relação interpessoal [...] o caderno de inteligência do grupo em 

direção à realização de seu objetivo”. (BARBIER, 2004, p. 143)  

Já nos OEF em Salvador, embora tivéssemos tentado instituir a escrita dos diários de 

formação, as professoras preferiram se expressar verbalmente. Logo, os dados foram 

produzidos, conforme as condições em que elas se sentiram mais à vontade para 

fazê-los. Por conseguinte, as vivências de formação foram constituídas de 

experiências de observação participante, de produção do diário de campo, de ‘ensaios’ 

fotográficos, de questionários semi-estruturados e produção de atividades pedagógicas.     

A meu ver, foram vários os fatores determinantes dessa condição de protagonismo 

docente nas ações de formação continuada, assim como foram, também, dos níveis de 

enraizamentos dos OEF nas escolas. Uma conjunção de aspectos que estão associados 

às discussões relativas à transversalização dos campos ‘oficiais’ e ‘pedagógicos’. Por ora, 

dentre esses fatores, ressalto as diferenciadas maneiras de produção e circulação das 

políticas oficiais nas escolas dos referidos municípios; os modelos de gestão empreendidos pelas 
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secretarias de educação e, fundamentalmente, as oportunidades anteriores, as experiências 

docentes em relação à participação em programas de formação continuada em serviço, através 

dos quais os(as) professores(as) autorizam-se atores/atrizes-autores/autoras  

protagonistas das suas histórias e destinos de formação. 

Aqui, considero muito oportuna a ‘metáfora dos andaimes’, que conforme Barbosa:  

 

[...] fazem parte do nosso processo de construção [...] e nesse quadro é 
que se impõe repensar a relação pedagógica e/ou relação 
administrativa e as instituições educativas [...] na perspectiva de 
autorização de si enquanto sujeito e organismos sociais. (BARBOSA, 
1998, p. 75-76) 

 

Este autor ainda considera que: 

 

É preciso compreender a complexidade das relações que se apresentam 
no interior da burocracia e dos modelos políticos (autoritários ou 
democráticos) se quisermos compreender também as determinações 
que extrapolam as puramente econômicas e políticas.  

As instruções não se dão num vazio histórico e social, mas sim através 
de sujeitos sociais e individuais complexos, determinados e 
determinantes (portanto instituíntes), ao mesmo tempo. (BARBOSA, 
1998, p. 76) 

 

Nesta direção, os OEF se tornaram dispositivos instituíntes de políticas e práticas de 

pesquisa e formação de professores(as), na medida em que se despiram da lógica do 

pensamento moderno, do olhar cartesiano, positivista, do método diretivo, 

quantitativo, e buscou entrecruzar outros olhares, outras perspectivas metodológicas 

e políticas epistemológicas, na qual o que prevaleceram foram os referenciais 

ontológicos, socioculturais, as práticas, saberes e experiências docentes. 

Inspirando-me outra vez em Barbosa, tomo emprestada essa citação, que penso ser 

muito apropriada para esse momento: 
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A partir desse referencial (no nosso caso os relativos aos OEF) é 
possível propor como caminho da pesquisa o cotidiano escolar 
(pedagógico/administrativo), no sentido de ampliar o entendimento 
não só do que ocorre no interior das relações e das agências 
administrativas, mas, sim, no interior da sociedade brasileira atual 
vista sob a perspectiva de um novo projeto histórico social. 
(BARBOSA,1998, p. 76) 

 

Enfim, as descobertas realizadas nos tempos/espaços de formação dos OEF 

compuseram uma bricolagem expressiva dos ‘olhares emergentes’, que comportam 

as observações, implicações, descrições e formulações docentes. E desta forma, 

revelam as tendências e tensões vivenciadas nos programas de formação continuada 

produzidos nas escolas, o que favorece assim uma compreensão mais ampla do 

problema investigado, especialmente em relação às lutas por políticas de sentidos 

concernentes às noções de implicação, multiculturalismo e complexidade, tendo em vista 

as tramas, limites e possibilidades estabelecidas, fundamentalmente, no âmbito da 

atual sociedade brasileira.  

 

5.2.2 Observações implicadas, olhares complexos e multiculturais: outras  

ressonâncias a propósito das considerações finais 

 

Os OEF nos indagam sobre uma política cultural do olhar. Sobre uma pedagogia que 

se encharca dos marcos, dos acontecimentos referentes aos olhares e caminhos 

empreendidos entre/pelos(as) os(as) professores(as) em formação. Nesse sentido, não 

corresponde à idéia de prescrição, de farol ou trilha metodológica. As experiências 

descritas representam caminhadas realizadas em espaços/tempos concretos, 

constituídos a partir das vivências e encontros com/entre os sujeitos participantes da 

pesquisa. Um percurso encharcado de reflexões, de indagações, de compreensões, de 

incertezas que expressam as regularidades e mutabilidades do método.  
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Além de terem se constituído num dispositivo de formação continuada, numa 

tecnologia educacional, os OEF propiciaram uma releitura em relação às noções de 

campo, políticas e práticas de formação continuada, conforme as observações, 

implicações, os olhares complexos e multiculturais, as questões, temas e problemas 

produzidos pelos(as) professores(as) participantes da pesquisa.  

A ênfase dada aos olhares implicados, ou seja, a condição dos(as) professores(as) 

em/na formação observarem observando-se, favoreceu significativamente para que 

no âmbito dos OEF eles/elas pudessem ampliar os diálogos formativos, contrastar 

suas histórias, suas vivências e implicações, e assim, observar e explicitar melhor de 

onde falavam quando se referiam aos interesses e intenções de estudos e formação.  

Em relação a esse enfoque, foi fundamental dialogar com o estudo de Barbier (2004), 

em especial, no que se refere aos níveis de implicação no âmbito da pesquisa e da 

formação35. Implicação também corresponde a um “sistema de valores últimos (os 

que ligam à vida), manifestados em última instância, de uma maneira consciente ou 

inconsciente, por um sujeito em interação na sua relação com o mundo...” (BARBIER, 

2004, p. 101-102). Penso que essa abordagem barbieriana amplia a compreensão das 

relações intrínsecas presentes entre a práxis dos sujeitos sociais, no nosso caso, 

dos(as) professores(as), e as políticas de pesquisa e formação empreendidas 

coletivamente nos OEF.  

Para Borba (2000), essa consciência representa um desacomodar-se, uma vez que a 

observação implica também em auto-observação, pois não observamos apenas o 

objeto de estudo, mas também a nós próprios, o que corresponde à idéia 

desenvolvida por Morin (2003), de que o observador deve observar observando-se.  

A noção ‘observações implicadas’, forjada nos OEF, leva-nos a pensar a formação de 

professores(as), tendo em vista a necessidade de se aprender mais sobre si, sobre o 

que nos perpassa, e de nos autorizarmo-nos sobre isso. Segundo Borba, 

                                                 
35 Conforme esse autor, as implicações são: psicoafetivas, do sujeito e de seu imaginário; 
histórico-existenciais, conforme seu comportamento adquirido; e estrutural-profissionais. 
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[...] implicar-se é estar dobrado, voltado para dentro (in é sufixo que 
indica para dentro, e plicare, do latim, significa dobrar). Isso é o nosso 
normal, é a nossa condição sine qua non, pois estamos sempre 
implicados queiramos ou não, conscientes ou não. (BORBA, 2001, 
p.103). 

 

Nesse sentido, as questões, os temas e problemas que constituíram nossos encontros 

e debates de formação foram compreendidos também como expressões e 

representações associadas aos diversos níveis de motivação, desejo, identificação, ou 

seja, de implicação dos sujeitos participantes da pesquisa.  

De acordo com Borba, esse esforço pedagógico corresponde ao propósito de estirar, 

espalhar, esparramar, tornar perceptíveis e inteligíveis os espaços sociológicos, 

antropológicos, históricos, dentre outros, que nos perpassam e, “caso não elucidados, 

nos fazem, em vez de sujeito, objetos”. (BORBA, 2001, p.103) 

Em Martins, a noção de implicação 

 

[...] sugere que o processo de construção de conhecimento não se 
efetiva sob a égide exclusiva de uma determinada racionalidade [...] o 
conhecer estabelece-se a partir de outros vários planos: das motivações 
mais profundas do pesquisador (inconscientes?), de seus desejos, de 
suas projeções pessoais, de suas identificações, de sua trajetória pessoal 
etc. Podemos dizer que a relação sujeito versus objeto propicia tanto o 

desvelamento do objeto como o desvelamento do sujeito. (MARTINS, 1998, 
p.29, grifo meu) 

 

Do ponto de vista da nossa experiência nos OEF, a construção do olhar implicado 

possibilitou que os(as) professores(as) contemplassem seus contextos, suas 

realidades, onde são produzidos sentidos: de campo, de políticas e práticas de 

formação docente, de acordo com a idéia de conjunto, na qual não se dissociam sujeito-

objeto, conforme registros produzidos nos diários de formação.  
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Assumir essa perspectiva constitui-se numa questão de muita relevância para os(as) 

professores(as) que buscam tomar consciência das suas implicações político-

educacionais e, por conseguinte, se posicionar em defesa de um pensamento 

complexo, livre, inventivo e criador.  

Os(as) professores(as) ao observarem e refletirem sobre o observado, sobre suas 

histórias e implicações, sobre seus temas de interesse, sobre suas questões 

reinscrevem o significado do conhecimento e da sua formação. Nessa perspectiva, o 

seu olhar, o seu ouvir, o seu fazer dizem respeito a outros sentidos epistemológicos, 

ou seja, uma epistemologia de feições sociais, culturais, acolhedora das histórias 

produzidas pelos sujeitos nos seus diversos contextos de formação. 

Essa tendência, do pensamento contextualizado, conectado, ampliado, fecundando 

localmente o trabalho pedagógico nos tempos/espaços escolares, representa uma 

nova possibilidade de pensar a ‘reforma da educação’ na escola, considerando esses 

elementos mais horizontais, produzidos conforme as políticas de sentido 

empreendidas pelos(as) professores(as) em formação.  

Nesta direção, ressalto que essa experiência de observar, se implicar, tematizar, 

problematizar, produzir sentidos coletivamente requereu dos(as) professores(as) o 

aprendizado de constituição de grupos, grupos de formação nos espaços escolares. 

Refiro-me a uma competência relacional, praxiológica, que diz respeito ao ‘eu-nós-

intercríticos’ que se estabeleceu de forma colaborativa no decorrer da pesquisa -- 

reitero que tanto em Mutuípe quanto em Salvador o trabalho esteve relacionado a 

situações em que eu era membro dos grupos escolares, por conseguinte, inserido nos 

contextos supracitados. Aqui, também observo que os OEF tidos como dispositivos 

emergentes, contingenciais e alternativos nas instituições educacionais, se 

sustentaram conforme os níveis de implicação e participação do(as) professores(as) 

interessados em se constituírem protagonistas das ações e programas de formação 

em serviço.  
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Nesse sentido, talvez devêssemos denominar de: campo de formação continuada de 

professores(as) um conjunto de referências, de políticas e práticas contextualizadas, 

empreendidas, compreendidas e nomeadas pelos sujeitos implicados numa 

determinada conjuntura, num dado cenário.  

Tomando como referência o itinerário dos OEF em Mutuípe, conforme os registros 

dos diários de formação, as noções de campo, políticas e práticas de formação 

continuada, ao invés de se fecharem nas simplificações e particularidades, 

contemplaram diversas dimensões: da vida, da experiência, da profissão, do 

trabalho, do conhecimento, da escola, dentre outras.  

Aqui, vale considerar que o Projeto Historiar (apresentado anteriormente), ou 

melhor, a lei municipal Projeto Historiar se constituiu muito mais como uma 

referência inspiradora das políticas horizontais escolares, curriculares, do que como 

uma política educacional verticalizada, impositiva, reguladora. Considero que isso se 

deva à forma como esse Projeto fora construído, vivenciado pela escola, pelos(as) 

professores(as) e pela comunidade.  

Nos OEF em Salvador as compreensões de campo, políticas e práticas de formação 

continuada estiveram, num primeiro momento, mais determinadas pelas macro-

políticas educacionais do município, conforme o projeto oficial de implantação da Lei 

10.639/03. Nesse sentido, as escolas e os(as) professores(as) eram tidos(as) como 

executores(as), ou seja, a formação focalizava a implantação da referida lei, como 

conseqüência, havia um certo monitoramento e avaliação externa, por parte da 

SMEC e das instituições colaboradoras do programa.    

Penso que essa visão foi se modificando na medida em que os(as) professores(as) 

passaram a assumir suas políticas e práticas de formação, suas implicações, suas 

questões, seus temas de interesse. Nesse sentido, o tema da educação das relações 

étnico-raciais foi sendo re-introduzido na escola, na formação continuada a partir das 

observações e das implicações constituídas pelos(as) alunos(as)  e pelos(as) 

professores(as) no chão da escola.   
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Essa forma de abordagem ‘multicultural’ na formação docente representa uma nova 

possibilidade de pensarmos, articuladamente, implicação e complexidade como um 

posicionamento que surge do sujeito, a partir da sua observação implicada (como foi 

o caso da professora da Escola CSU de Mussurunga, que descobriu seu 

pertencimento étnico-racial a partir do relato da história de gravidez da sua mãe), e 

que se abre para um diálogo amplo, instituindo relações de complementaridade e 

interdependência com os seus pares, com o currículo, com o projeto pedagógico, com 

as políticas educacionais. Refiro-me a um posicionamento político, ético, responsável 

e cidadão, sobretudo no que concerne à necessidade de repensarmos as concepções e 

formas de implantação de ações, programas e políticas de formação de 

professores(as).  

Então, tratar o tema da formação docente e suas relações com as questões 

multiculturais implica na assunção de novos olhares, novos conceitos, tais como: 

identidade, diferença, alteridade, subjetividade, estética, territoriedade, poder. 

Noções emergentes, só possíveis de serem ‘construídas/inventadas’ a partir de 

estudos que buscam escutar as experiências outrora ocultadas, desperdiçadas, as 

vozes dos sujeitos culturais, constituindo assim novas comunidades de sentidos, 

favorecendo novas dialogias entre os cenários socioculturais e os de formação 

continuada de professores (as). 

Por fim, considero este texto um ‘olhar parcial’ e, no entanto, não menos complexo de 

uma realidade em curso, de um fenômeno em movimento, não representando, pois, 

palavras finais e, sim, considerações transitórias que visam propiciar outros olhares, 

outras ressonâncias e implicações àqueles e àquelas que se sintam dispostos(as) e 

comprometidos(as) em dar continuidade à discussão.  

 

Inspirado em Guimarães Rosa (1993), penso que esta Tese também pode valer pelo 

muito que nela não deveu caber. 
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Anexo A: 

 

I CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE MUTUÍPE 

7 E 8 DE JUNHO DE 2007 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUTUÍPE 

 

Eixo: FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

I – Texto apresentado para discussão: 

 

7. Formação e Valorização do Magistério 

 

7.3 Objetivos estratégicos e metas para Formação e Valorização do Magistério 

 

1. Aprovar e implantar Plano de Cargos e Salário dos profissionais da educação 
municipal 

1.1 Incrementar as negociações políticas tendo em vista a aprovação do Plano de 
Cargos e Salários, logo após a aprovação deste plano. 

1.2 Implantar, progressivamente, o Plano de Cargos e Salários dos profissionais da 
educação a partir da sua aprovação. 

 

2. Promover a qualificação docente com base nas necessidades do grupo e da 
realidade educacional atual do município. 

2.1 Promover a habilitação em nível superior dos professores que atuam na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA em 30% no primeiro ano; 60% em 
cinco anos e 90% em dez anos. 

2.2 Promover capacitação continuada para atender às necessidades da rede de 
ensino, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano. 

2.3 Assegurar que 100% dos diretores escolares tenham nível superior e formação de 
gestores a partir de 2004. 

 

3. Promover o reconhecimento social, político e cultural do trabalho docente. 
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3.1 Reconhecer a importância da atividade docente em todo trabalho educacional 
desenvolvido a partir da vigência deste plano. 

3.2 Buscar parcerias nas instâncias federal e estadual para valorização contínua do 
trabalho do professor. 

3.3 Elaborar programa de habilitação dos docentes 

3.4 Criar momentos para encontros socioculturais entre os docentes. 

 

II - Versão do texto após discussão e colaboração do(as) professores(as): 

 

7.3 Objetivos estratégicos e metas para Desenvolvimento, Valorização e Formação 
do Magistério e dos Profissionais de Educação (Técnicos de Educação) 

 

1. Elaborar, Aprovar e Implantar o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo 
Público Municipal 

1.1 Elaborar o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo Público Municipal, tendo 
em vista o desenvolvimento, valorização e formação dos profissionais que exercem 
funções técnicas em educação: (2º. Semestre de 2007) 

1.2 Aprovar o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo Público Municipal em 
conformidade com as Políticas Públicas e Normas Legais em vigor (1º. Semestre de 
2008) 

1.3 Implantar, progressivamente, o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo 
Público Municipal. (a partir do 1º. Semestre de 2008)  

 

2. Acompanhar, avaliar, monitorar e atualizar o Plano de Cargos e Salário do 
Magistério 

2.1 Acompanhar, avaliar, monitorar e adaptar o Plano de Cargos e Salários do 
Magistério, em conformidade com as Políticas Públicas e Normas Legais em vigor 
(FUNDEB), tendo em vista o desenvolvimento, valorização e formação dos 
profissionais que exercem funções docente e pedagógica em educação: (2º. Semestre 
de 2007) 

 

3. Promover a formação docente e dos profissionais da educação com base nas 
necessidades do grupo e da realidade educacional atual do município. 

3.1 Promover a universalização da formação inicial para os professores em cinco 
anos. 
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3.2 Promover a universalização da formação em nível médio dos profissionais de 
educação em dez anos. 

3.3 Promover formação continuada docente para atender às necessidades da rede de 
ensino, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano. 

3.4 Promover a formação continuada dos profissionais de educação a partir da 
vigência do Plano. 

 

4. Promover ações e programas esportivos, sociais, políticos e culturais relacionados 
à valorização e formação docente e dos profissionais de educação. 

4.1 Reconhecer a importância da atividade docente em todo trabalho educacional 
desenvolvido a partir da vigência deste plano. 

4.2 Buscar parcerias nas instâncias federal e estadual para valorização contínua do 
trabalho do professor. 

4.3 Criar momentos para encontros socioculturais entre os docentes. 

4.4 Criar um fundo municipal para desenvolvimento de atividades esportivas 

4.5 Criar um fundo municipal para desenvolvimento da política de formação cultural 

 

5. Realizar semestralmente uma Conferência de Educação ( a partir do 2º. Semestre 
de 2007) 
 

Cuidar é fazer acontecer! (Profa. Mariá) 
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Anexo B: 
                   

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e 
dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da   
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 
negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 
História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  10.1.2003 
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Apêndice A: 

 

 

MÚLTIPLAS NARRATIVAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO 
DA REFORMA EDUCACIONAL36 

 

Nessa seção, pretendo abordar a formação continuada de professores na ótica das 
políticas públicas, em especial, no contexto da atual reforma do ensino no Brasil.  
Inicialmente, busquei descrever por que e como os professores estão sendo 
chamados à qualificação profissional conforme as narrativas oficiais dos textos legais 
e das políticas públicas governamentais comprometidas com a efetivação, da referida 
reforma, como forma de discutir como o contexto crítico, pós-moderno tem tornado 
impossível a sustentabilidade de narrativas generalistas, únicas e homogênas, até 
mesmo no âmbito das normatizações legais. Por conseguinte, também, descrevi como 
os docentes através de suas entidades representativas estiveram e estão participando 
efetivamente na definição dos rumos da educação nacional, portanto, buscando 
instituir outras diferentes políticas de sentidos de valorização e formação 
profissional. 

Através do quadro, apresentado a seguir, que denominei de Panorama das Políticas 
Governamentais e Docentes de Formação de Professores busquei fazer um 
mapeamento histórico da implantação das diretrizes oficiais da reforma do ensino, 
com a intenção de registrar a avalanche de normas e propostas oriundas do governo 
em relação as políticas de formação docente e, fundamentalmente, também registrar 
as propostas, as narrativas dos principais movimentos organizados de docentes, que 
em muito contribuíram para assegurar alguns avanços sociais e democráticos no 
novo momento da educação brasileira. 

 

Panorama das Políticas Governamentais e Docentes de 

Formação de Professores 

 

Lei 9394/96 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi sancionada no dia 20 de dezembro de 
1996, após vários anos (desde 1988) de tramitação no Congresso Nacional. O projeto original 
teve a relatoria do Dep. Jorge Hage (BA), quando ocorreram importantes negociações com os 
segmentos sociais, especialmente os movimentos organizados dos docentes. Nessa ocasião o 
                                                 
36 Esse quadro foi iniciado em 2003 e sofreu algumas atualizações em relação à primeira 
versão. (Nascimento, 2003) 
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projeto adquiriu valiosas contribuições e uma maior legitimidade por aqueles que, 
efetivamente, fazem educação no país. Gostaria de ressaltar aqui o sentido participativo e 
instituinte dos docentes e da sociedade civil na construção dessas políticas educacionais; fato 
que foi desconsiderado e atropelado por um ‘projeto substitutivo’, ou seja, um outro projeto 
de autoria do senador Darcy Ribeiro, que na sua essência, buscou assegurar os interesses da 
nova organização econômico-social fundamentada nos princípios da flexibilidade e do 
enxugamento da responsabilidade do Estado, especialmente, no que se refere aos serviços 
essenciais para a população. Tendo sido excluída a participação social, a LDB 9394/96 foi 
promulgada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso.  

A atual LDB traz cinco artigos dedicados à formação continuada de professores e quatro 
conceitos diferenciados de formação: 

Art. 61: inciso I – Associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; e II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores. 

Art. 62 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, e oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.  

Art. 63 Os institutos superiores de educação manterão: inciso I – Cursos formadores de 
profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior; destinado à formação 
de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; e lII - 
Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.  

Art. 67 Como política de promoção da valorização docente assegura: inciso II – 
Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico e 
remunerado para esse fim;  IV – Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e 
na avaliação do desempenho; e V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 
na carga de trabalho.  

Art. 87: inciso IV, parágrafo 4o que diz que até o final da Década da educação, somente serão 
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço. Nesse caso que há contradição entre esse artigo das Disposições Transitórias e o 
artigo 62, do corpo da Lei; há jurisprudência estabelecendo que prevalece o artigo do corpo 
da Lei. 

 

PCN e PCN em Ação 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, criados desde 1995, pelo Ministério da Educação são 
referenciais curriculares que orientaram a elaboração e adaptação dos currículos das escolas 
brasileiras, no intuito de melhorar a qualidade de ensino em todo o país. Refere-se, em 
especial, à elaboração de um projeto político-pedagógico, elaborado por consultores, com 
propósitos de re-definição e re-direcionamento de ações políticas, tais como: projetos de 
formação inicial e continuada de professores.  
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Os Parâmetros em Ação propõe atividades de formação continuada de profissionais de 
educação, buscando, portanto, potencializar o uso dos PCNs, produzidos pelo Ministério, 
além de incentivar o uso da TV Escola como suporte de formação docente.  

Na ocasião da implantação dos PCNs, que já se encontravam sistematizados por consultores  
a partir de referenciais estrangeiros, houve uma tentativa do Ministério de Educação de 
legitimar essa proposta, quando construiu a narrativa dos ‘PCNs como documentos 
introdutórios’ e buscaram obter contribuições de Universidades, professores e teóricos da 
educação brasileira. Aqui mais uma vez as experiências, os saberes, os conhecimentos dos 
docentes sobre “projeto-pedagógico e currículo” não foram reconhecidos e valorizados.      

 

Lei 9424/96 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, no artigo 9o dá um prazo de seis meses aos Estados e Municípios para 
implantação do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
que deverão contemplar investimentos e propostas de capacitação dos professores leigos, 
que irão pertencer ao quadro do magistério em “extinção”, conforme o prazo de cinco anos 
para obtenção de habilitação específica ao exercício das atividades docentes. Conforme 
ainda esse artigo, a habilitação dos professores “[...] é condição para ingresso no quadro 
permanente da carreira conforme os novos planos de carreira e remuneração.” 

 

Resolução no  3/97 

Fixa Novas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação para os Planos de Carreira e 
Remuneração do Magistério normatiza que a qualificação mínima para o exercício da 
docência a ser exigido pelos novos Planos de Carreira corresponde ao Curso Normal, antigo 
magistério, para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Como consta na 
Lei 9424/96 é dado um prazo de cinco anos para formação dos professores leigos, assim 
como de acordo com Lei 9394/96 normatiza que os sistemas de ensino “[...] envidarão 
esforços para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em 
exercício, incluída a formação em nível superior, em instituições credenciadas, bem como 
em programas de aperfeiçoamento em serviço”. Sugere também a “[...] utilização de 
metodologias diversificadas, incluindo as que empregam recursos da educação à distância”. 
No artigo 6o consta que os incentivos de progressão por qualificação de trabalho docente 
corresponderão: ao “[...] desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros 
de qualidade do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema; e [...] exames 
periódicos de aferição de conhecimentos na área curricular em que o professor exerça a 
docência e de conhecimentos pedagógicos.”   

 

Decreto 3276/99 

Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica e  
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retira dos Cursos de Pedagogia a autorização para formar professores para a educação 
infantil e séries iniciais do ensino fundamental, reservando-a apenas aos Cursos Normais 
Superiores. O decreto contraria a própria LDB ao colocar a formação de professores com 
exclusividade em Cursos Normais Superiores. 

 

Decreto 3554/00 

Substituiu o termo "exclusivamente" por "preferencialmente": "§ 2o A formação em nível 
superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em 
cursos normais superiores.” 

 

Outros atos do Conselho Nacional de Educação 

Conselho Pleno: 

- Parecer 4/97 Proposta de resolução referente ao programa especial de formação de 
professores de 1o e 2o graus de ensino. 

- Resolução 2/97 Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes 
para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 
profissional em nível médio. 

- Resolução 1/99 (Pareceres 53/99 e 115/99) Dispõe sobre os Institutos Superiores de 
Educação. 

- Parecer 97/99 Formação de professores para o ensino religioso nas escolas públicas de 
ensino fundamental. 

Câmara de Educação Superior: 

- Resolução 2/96 (Parecer 44/97) Fixa normas para autorização de cursos presenciais de pós-
graduação lato sensu fora da sede, para qualificação do corpo docente. 

- Parecer 744/97 Orientações para cumprimento do artigo 65 da lei 9394/96 – Prática de 
Ensino. 

- Resolução 1/99 (Pareceres 672/98 e 968/98) Dispõe sobre os cursos seqüenciais de educação 
superior. 

- Parecer 970/99 Curso Normal Superior e da Habilitação para Magistério em educação 
infantil e séries iniciais do ensino fundamental nos cursos de Pedagogia. 

Câmara de Educação Básica:   

- Resolução 3/97 (Parecer 10/97) Fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 
remuneração do magistério dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios. 

- Parecer 16/97 Competência do Licenciado em Pedagogia para o exercício do Magistério das 
quatro primeiras séries do ensino fundamental. 
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- Resolução 2/99 (Parecer 1/99) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
Docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, em nível médio, 
na modalidade Normal. 

- Resolução 1/02 (Parecer 9/01) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
Professores da Educação Básica 

 

PNE 

Plano Nacional de Educação, sancionado pelo presidente no dia 9 de janeiro de 2001, não foi 
o resultado de um processo de ampla e legítima participação social, em especial dos 
movimentos de trabalhadores em educação, que construíram uma proposta alternativa 
denominada: PNE – Proposta da Sociedade Civil, construída participativamente nos 
Congressos Nacionais de Educação – CONED. Embora essa proposta da sociedade civil 
tivesse sido apresentada ao Congresso antes da proposta oficial do governo, os 
parlamentares votaram a proposta oficial.  Apenas acolheram algumas emendas oriundas 
da participação popular, que foram vetadas pelo presidente da República, pois segundo ele, 
não correspondiam aos interesses e compromissos “políticos e econômicos do país”; como 
por exemplo: a elevação do investimento em educação para o valor mínimo de 7% do 
Produto Interno Bruto – PIB.  

O PNE estabelece metas e prioridades para o setor educacional a serem cumpridas até o 
final de uma década. Quanto à valorização docente o plano estabelece “[...] que o poder 
público deverá assegurar condições adequadas de trabalho, como tempo para estudo e 
preparação de aulas, salários adequados à atividade profissional e carreira de magistério. 
Mas a ênfase está na formação. É meta do PNE ” [...] promover a revisão dos cursos de 
formação inicial para professores e implementar programas de formação em serviço para 
eliminar a presença de professores leigos nos sistemas de ensino [...]” (Notícias 2001- 
Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação) 

Diretrizes do PNE 

[...] A melhoria da qualidade do ensino, indispensável para assegurar à população brasileira 
o acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que permita a elevação 
constante do nível de vida, constitui um compromisso da Nação. Este compromisso, 
entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os 
docentes exercem um papel decisivo no processo educacional. A valorização do magistério 
implica, pelo menos, os seguintes requisitos: 

* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador 
enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com os 
alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem; 

* um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento constante 
de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um 
novo humanismo; 

* jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada num 
único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades 
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complementares ao trabalho em sala de aula; 

* salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que 
requerem nível equivalente de formação; 

* compromisso social e político do magistério. 

Os quatros primeiros precisam ser supridos pelos sistemas de ensino. O quinto depende dos 
próprios professores: o compromisso com a aprendizagem dos alunos, o respeito a que têm 
direito como cidadãos em formação, interesse pelo trabalho e participação no trabalho de 
equipe, na escola. Assim, a valorização do magistério depende, pelo lado do Poder Público, 
da garantia de condições adequadas de formação, de trabalho e de remuneração e, pelo lado 
dos profissionais do magistério, do bom desempenho na atividade. Dessa forma, há que se 
prever na carreira; sistemas de ingresso, promoção e afastamentos periódicos para estudos 
que levem em conta as condições de trabalho e de formação continuada e a avaliação do 
desempenho dos professores.  

[...] A formação continuada assume particular importância, em decorrência do avanço 
científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais amplos e 
profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial atenção à 
formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação. [...] A formação 
continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da 
qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional. 
Quando feita na modalidade de educação à distância, sua realização incluirá sempre uma 
parte presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos, organizados a 
partir das necessidades expressas pelos professores. Essa formação terá como finalidade a 
reflexão sobre a prática educacional e a busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e 
político.[...] A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser 
garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a 
coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente e a 
busca de parceria com universidades e instituições de ensino superior. Aquela relativa aos 
professores que atuam na esfera privada será de responsabilidade das respectivas 
instituições.[...] 

Objetivos e metas 

[...] 1. Garantir a implantação, já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos de carreira 
para o magistério, [...] 2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo 
integral, quando conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar. [...] 3. 
Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação de aulas, 
avaliações e reuniões pedagógicas.[...] 5. Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste 
plano, os professores em exercício em todo o território nacional, que não possuem, no 
mínimo, a habilitação de nível médio para o magistério, de modo a elaborar-se, em dois 
anos, o diagnóstico da demanda de habilitação de professores leigos e organizar-se, em 
todos os sistemas de ensino, programas de formação de professores, possibilitando-lhes a 
formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 87.[...] 7. 
A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores e demais profissionais 
de educação que possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 62 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. [...] 8. Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parâmetros 
curriculares para os cursos superiores de formação de professores e de profissionais da 
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educação para os diferentes níveis e modalidades de ensino. [...] 9. Definir diretrizes e 
estabelecer padrões nacionais para orientar os processos de credenciamento das instituições 
formadoras, bem como a certificação, o desenvolvimento das competências profissionais e a 
avaliação da formação inicial e continuada dos professores.[...] 10. Onde ainda não existam 
condições para formação em nível superior de todos os profissionais necessários para o 
atendimento das necessidades do ensino, estabelecer cursos de nível médio, em instituições 
específicas, que observem os princípios definidos na diretriz nº 1 e preparem pessoais 
qualificados para a educação infantil, para a educação de jovens e adultos e para as séries 
iniciais do ensino fundamental, prevendo a continuidade dos estudos desses profissionais 
em nível superior.[...] 12. Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos 
Municípios, os programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores a 
possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, observando as diretrizes e os parâmetros curriculares. [...] 13. 
Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados também em 
cursos semi-presenciais modulares, de forma a tornar possível o cumprimento da meta 
anterior. [...] 14. Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, cursos regulares 
noturnos e cursos modulares de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes em 
exercício à formação nesse nível de ensino.[...] 15. Incentivar as universidades e demais 
instituições formadoras a oferecer no interior dos Estados, cursos de formação de 
professores, no mesmo padrão dos cursos oferecidos na sede, de modo a atender à demanda 
local e regional por profissionais do magistério graduados em nível superior.[...]16. 
Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, na sede ou fora dela, de 
cursos de especialização voltados para a formação de pessoal para as diferentes áreas de 
ensino e, em particular, para a educação especial, a gestão escolar, a formação de jovens e 
adultos e a educação infantil.[...] 17. Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores 
em exercício na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
inclusive nas modalidades de educação especial e de jovens e adultos, possuam, no mínimo, 
habilitação de nível médio (modalidade normal), específica e adequada às características e 
necessidades de aprendizagem dos alunos.[...] 18. Garantir, por meio de um programa 
conjunto da União, dos Estados e Municípios, que, no prazo de dez anos, 70% dos 
professores de educação infantil e de ensino fundamental (em todas as modalidades) 
possuam formação específica de nível superior, de licenciatura plena em instituições 
qualificadas.[...] 19. Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino 
médio possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena 
nas áreas de conhecimento em que atuam.[...] 20. Incluir em quaisquer cursos de formação 
profissional, de nível médio e superior, conhecimentos sobre educação das pessoas com 
necessidades especiais, na perspectiva da integração social. [...] 21. Incluir, nos currículos e 
programas dos cursos de formação de profissionais da educação, temas específicos da 
história, da cultura, dos conhecimentos, das manifestações artísticas e religiosas do 
segmento afro-brasileiro, das sociedades indígenas e dos trabalhadores rurais e sua 
contribuição na sociedade brasileira.[...] 22. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste 
plano, que os sistemas estaduais e municipais de ensino mantenham programas de 
formação continuada de professores alfabetizadores, contando com a parceria das 
instituições de ensino superior sediadas nas respectivas áreas geográficas. [...] 23. Ampliar a 
oferta de cursos de mestrado e doutorado na área educacional e desenvolver a pesquisa 
neste campo. [...] 24. Desenvolver programas de pós-graduação e pesquisa em educação 
como centro irradiador da formação profissional em educação, para todos os níveis e 
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modalidades de ensino.[...] 27. Promover, em ação conjunta da União, dos Estados e dos 
Municípios, a avaliação periódica da qualidade de atuação dos professores, com base nas 
diretrizes de que trata a meta nº 8, como subsídio à definição de necessidades e 
características dos cursos de formação continuada.” 

Como forma de subsidiar a implementação e monitoramento dessas políticas educacionais 
de formação docente, o PNE define como prioridade o desenvolvimento de sistemas de 
informação e avaliação em todos os níveis de ensino: o Exame Nacional de Cursos, o 
Provão, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb). 

 

Resumo do Parecer  CNE/CP 3/2004 - Implicações na formação de professores 
(10 de março de 2004 - DOU 19/05/2004) 

 “(...) procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da 
população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas 
de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, 
ele, de política curricular... propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação 
de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento 
étnico-racial  -   descendentes de africanos, - povos indígenas,  - descendentes de europeus, 
de asiáticos para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, 
igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada.” 
Princípios... - Consciência política e histórica da diversidade - Fortalecimento de 
identidades e direitos - Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações 
Sobre a educação das relações étnico-raciais diz... “...Combater o racismo, trabalhar pelo 
fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação das relações étnico-raciais não 
são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não têm 
o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e discriminações correntes 
na sociedade perpassam por ali.  
- Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é 
necessário que se constituam em espaço democrático de produção e divulgação de 
conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa.  
- A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para emancipação 
dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a 
conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação e concerto das nações como 
espaços democráticos e igualitários. (...)  
- Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer 
mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, 
reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos.  
Isto não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de ser 
inferiorizados, vivida pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhe são 
atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas.” 

Determinações sobre o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana...  

- Articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de experiências, construções e 
pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do povo negro. 
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-Compreensão e interpretação de diferentes formas de expressão e de organização de 
raciocínios e pensamentos de raiz da cultura africana. 
 -Promoção de oportunidades de diálogo em que se ponham em comunicação diferentes 
sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem formas de convivência 
respeitosa, além da construção de projeto de sociedade em que todos se sintam encorajados 
a expor, defender sua especificidade étnico-racial e a buscar garantias para que todos o 
façam; em que sejam incentivadas atividades em que pessoas – estudantes, professores, 
servidores, integrantes da comunidade externa aos estabelecimentos de ensino – de 
diferentes culturas interatuem e se interpretem reciprocamente, respeitando os valores, 
visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um.” 
-Inserção no conteúdo das disciplinas Educação Artística, Literatura e História do Brasil, 
sem prejuízo das demais. 
-Datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. 
-Abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e organizações negras, incluindo a história 
dos quilombos, a começar pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm 
contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, 
regiões. 
-História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e 
discriminações que atingem o continente... destacará: ao papel dos anciãos e dos griots como 
guardiãos da memória histórica; a história da ancestralidade e religiosidade africana; os 
núbios e os egípcios, como civilizações que contribuíram decisivamente para o 
desenvolvimento da humanidade; as civilizações e organizações políticas pré-coloniais, 
como os reinos do Mali, do Congo e do Zimbabwe; o tráfico e à escravidão do ponto de vista 
dos escravizados; o papel de europeus, de asiáticos e também de africanos no tráfico; a 
ocupação colonial na perspectiva dos africanos; as lutas pela independência política dos 
países africanos; as ações em prol da união africana em nossos dias, bem como o papel da 
União Africana, as relações entre as culturas e as histórias dos povos do continente africano 
e os da diáspora; a formação compulsória da diáspora, vida e existência cultural e histórica 
dos africanos e seus descendentes fora da África; a diversidade da diáspora, hoje, nas 
Américas, Caribe, Europa, Ásia; os acordos políticos, econômicos, educacionais e culturais 
entre África, Brasil e outros países da diáspora. 
-Ensino de Cultura Africana abrangerá: as contribuições do Egito para a ciência e filosofia 
ocidentais; as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene que floresciam no século XVI; 
as tecnologias de agricultura, de beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações 
trazidas pelos escravizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas, 
literatura, música, dança, teatro) política, na atualidade. 
-Divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da 
história do Brasil (e da história mundial) na construção econômica, social e cultural da 
nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação 
profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social. 

Articulação dos sistemas de ensino 

- Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, centros de 
pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, escolas, comunidade e movimentos sociais, 
visando à formação de professores para a diversidade étnico-racial. 
- Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho para discutir e 
coordenar planejamento e execução da formação de professores para atender ao disposto 
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neste parecer quanto à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao determinado nos Art.26 e 
26A da Lei 9394/1996, com o apoio do Sistema Nacional de Formação Continuada e 
Certificação de Professores do MEC. 
- Inclusão, respeitada a autonomia dos estabelecimentos do Ensino Superior, nos conteúdos 
de disciplinas e em atividades curriculares dos cursos que ministra, de Educação das 
Relações Étnico-Raciais,de conhecimentos de matriz africana e/ou que dizem respeito à 
população negra. Por exemplo: em Medicina, entre outras questões, estudo da anemia 
falciforme, da problemática da pressão alta; em Matemática, contribuições de raiz africana, 
identificadas e descritas pela Etno-Matemática; em Filosofia, estudo da filosofia tradicional 
africana e de contribuições de filósofos africanos e afrodescendentes da atualidade. 
- Inclusão, em documentos normativos e de planejamento dos estabelecimentos de ensino 
de todos os níveis - estatutos, regimentos, planos pedagógicos, planos de ensino - de 
objetivos explícitos, assim como de procedimentos para sua consecução, visando ao combate 
do racismo, das discriminações, e ao reconhecimento, valorização e ao respeito das histórias 
e culturas afro-brasileira e africana. 
- Previsão, nos fins, responsabilidades e tarefas dos conselhos escolares e de outros órgãos 
colegiados, do exame e encaminhamento de solução para situações de racismo e de 
discriminações, buscando-se criar situações educativas em que as vítimas recebam apoio 
requerido para superar o sofrimento e os agressores, orientação para que compreendam a 
dimensão do que praticaram e ambos, educação para o reconhecimento, valorização e 
respeito mútuos. 
- Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, em cartazes e 
outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando tratar de 
manifestações culturais próprias, ainda que não exclusivas, de um determinado grupo 
étnico-racial. 
- Divulgação, pelos sistemas de ensino e mantenedoras, com o apoio dos Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros, de uma bibliografia afro-brasileira e de outros materiais como 
mapas da diáspora, da África, de quilombos brasileiros, fotografias de territórios negros 
urbanos e rurais, reprodução de obras de arte afro-brasileira e africana a serem distribuídos 
nas escolas da rede, com vistas à formação de professores e alunos para o combate à 
discriminação e ao racismo. 
- Oferta de Educação Fundamental em áreas de remanescentes de quilombos, contando as 
escolas com professores e pessoal administrativo que se disponham a conhecer física e 
culturalmente, a comunidade e a formar-se para trabalhar com suas especificidades. 
- Garantia, pelos sistemas de ensino e entidades mantenedoras, de condições humanas, 
materiais e financeiras para execução de projetos com o objetivo de Educação das Relações 
Étnico-raciais e estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, assim como 
organização de serviços e atividades que controlem, avaliem e redimensionem sua 
consecução, que exerçam fiscalização das políticas adotadas eprovidenciem correção de 
distorções. 

- Realização, pelos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, de atividades 
periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, 
avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagem de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais; assim como 
comunicação detalhada dos resultados obtidos ao Ministério da Educação, à Secretaria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação, e aos 
respectivos conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem 
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providências, quando for o caso. 
- Adequação dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica quanto superior, ao disposto neste 
Parecer; inclusive com a inclusão nos formulários, preenchidos pelas comissões de 
avaliação, nos itens relativos a currículo, atendimento aos alunos, projeto pedagógico, plano 
institucional, de quesitos que contemplem as orientações e exigências aqui formuladas. 
- Disponibilização deste parecer, na sua íntegra, para os professores de todos os níveis de 
ensino, responsáveis pelo ensino de diferentes disciplinas e atividades educacionais, assim 
como para outros profissionais interessados a fim de que possam estudar, interpretar as 
orientações, enriquecer, executar as determinações aqui feitas e avaliar seu próprio trabalho 
e resultados obtidos por seus alunos, considerando princípios e critérios apontados. 

Pesquisa 

- Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em remanescentes de 
quilombos, comunidades e territórios negros urbanos e rurais. 
- Mapeamento e divulgação de experiências pedagógicas de escolas, estabelecimentos de 
ensino superior, secretarias de educação, assim como levantamento das principais dúvidas e 
dificuldades dos professores em relação ao trabalho com a questão racial na escola e 
encaminhamento de medidas para resolvê-las,feitos pela administração dos sistemas de 
ensino e por Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros. 

- Organização de centros de documentação, bibliotecas, midiotecas, museus, exposições em 
que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e viver dos diferentes grupos étnico-
raciais brasileiros, particularmente dos afrodescendentes. 
- Identificação, com o apoio dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, de fontes de 
conhecimentos de origem africana, a fim de selecionarem-se conteúdos e procedimentos de 
ensino e de aprendizagens.  
- Incentivo, pelos sistemas de ensino, a pesquisas sobre processos educativos orientados por 
valores, visões de mundo,conhecimentos afro-brasileiros e indígenas, com o objetivo de 
ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. 
- Identificação, coleta, compilação de informações sobre a população negra, com vistas à 
formulação de políticas públicas de Estado, comunitárias e institucionais. 
- Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de 
ensino,ue atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 26A da 
LDB, e, para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da nação 
brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a história, a cultura, 
a identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão 
de livros educacionais do MEC – Programa Nacional do Livro Didático e Programa 
Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). 
Formação de Professores 
I - Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, seleção de 
conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e 
a Educação das Relações Étnico-Raciais. 
II - Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da 
educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas bases 
teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, 
etnia, cultura, classe social, diversidade, diferença, multiculturalismo; de práticas 
pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações 
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étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da História e cultura dos Afro-brasileiros e dos 
Africanos. 
III - Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, 
tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da Educação 
Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de processos de 
formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino Superior. 
IV - Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana às relações 

étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras discriminações, à 

pedagogia anti-racista nos programas de concursos públicos para admissão de professores. 

 

Sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores, lançadas a partir 
de 2003, pelo ME, enquanto documento introdutório, e implementado em 2004 

Enquanto documento introdutório posto em discussão, continuou considerando prioritário 
o investimento na valorização dos professores do ensino fundamental. Contudo, vale 
ressaltar, que neste texto, a questão da valorização docente aparece associada à escola de 
qualidade para todos, na perspectiva da inclusão educacional com qualidade social. O que 
representa um avanço na política de valorização docente na medida em que passa a ser 
assumida, também, através da participação e do compromisso do estado brasileiro: 

 

  [...] A inclusão educacional com qualidade social – que sintetiza a escola       de 
qualidade para todos – só será consolidada com a valorização permanente dos 
profissionais da educação. Uma política nacional de valorização, formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação precisa ser implantada urgentemente, com 
a participação de Estados, Distrito Federal, Municípios, instituições formadoras e 
entidades representativas dos profissionais da educação [...].(SINACE, p.10, 2003). 

 

Alguns trechos deste documento, sobretudo, os argumentos utilizados para constituir as 
Matrizes de Referência para o Exame Nacional de Certificação faz uma breve menção aos 
profissionais da educação e as instituições formadoras, que conforme o texto, em grandes 
encontros estaduais e nacionais, juntamente com os gestores das redes públicas de ensino 
deveriam pensar estratégias para “resgatar a identidade profissional do Magistério”, 
fundamentalmente, através do reconhecimento dos saberes e conhecimentos produzidos e 
apropriados pelos professores ao longo de sua prática pedagógica. 

 

A ANFOPE como referência de participação docente 

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE tem 
desenvolvido ações coletivas docentes: de fiscalização, denúncia, mobilização e de 
proposição de políticas públicas de formação. A valorização e profissionalização do 
magistério são bandeiras que a ANFOPE tem abraçado desde a sua criação e está 
profundamente ligada à definição de uma política global de formação. São pontos de vista e 
ações dessa Associação: a questão da formação pelas políticas atuais tem por objetivo 
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equacionar o problema da formação para elevar os níveis de "qualidade" da educação nos 
países subdesenvolvidos, qualidade que, na concepção do Banco Mundial, é determinada 
por vários fatores, entre os quais situa-se o tempo de instrução, os livros didáticos e a 
melhoria do conhecimento dos professores (privilegiando a capacitação em serviço sobre a 
formação inicial e estimulando as modalidades a distância); 

Destaca-se nessa reforma: a) a Resolução 02/97(antigos Esquema I e II, agora revigorados) 
que estabelece a possibilidade de complementação pedagógica para qualquer 
graduado/bacharel que queira atuar na educação básica; b) a regulamentação do Curso 
Normal em nível médio, sem que tenha sido definido o caráter transitório e datado dessa 
instância de formação, bem como a política de formação em nível superior dos estudantes 
que finalizam esse curso; c) a regulamentação dos cursos seqüenciais que oferecem diploma 
e concorrem com os tradicionais cursos de graduação, deixando a possibilidade de 
retomada das antigas licenciaturas curtas de 1.600 horas.  

Destaca-se ainda no quadro dessas políticas; a regulamentação dos Institutos Superiores de 
Educação (de caráter técnico – profissional mantendo-se a exigência da pesquisa apenas nas 
universidades, institucionalizando-se a distinção entre universidades de ensino e 
universidades de pesquisa) e o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares que finca 
as bases para organização curricular dos cursos de formação dos profissionais da educação 
[...]  

Segundo a ANFOPE a criação de novos cursos e instituições, específicos para a formação 
professores, é parte da estratégia adotada pelo governo brasileiro, em cumprimento às 
exigências dos organismos internacionais, para o que seria a 2ª etapa da reforma 
educacional: a reforma no campo da formação de professores. Esta segunda etapa cumpre 
dois objetivos básicos: a. adequar as instituições formadoras e os conteúdos da formação aos 
objetivos da reforma da educação básica em curso garantindo a aplicação dos princípios da 
reforma na sala de aula e na escola; b.separar a formação de professores da formação dos 
demais profissionais da educação e da pós-graduação acadêmica.  

No caso do Brasil, foi preciso separar a formação de professores do curso de Pedagogia, 
transformando-o exclusivamente em bacharelado - um curso de excelência para formar 
exclusivamente profissionais da educação qualificados no campo da produção de 
conhecimento e/ou atuação em outros espaços profissionais. 

 

Fórum em Defesa da Formação de Professores 

Nesse quadro registro também esse Fórum composto fundamentalmente por educadores 
que têm somado esforços para propiciar uma reforma da educação mais participativa, justa 
e democrática. É um coletivo composto pela ANDES – SN, ANFOPE, ANPED, ANPAE, 
ABT, CEDES, Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia, Fórum de Diretores das 
Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras, Fórum Paulista de 
Educação Infantil, Fórum Paulista de Pedagogia e Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública.   
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