
FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE PASSO FUNDO

A formação docente continuada está prevista e amparada na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 9.394/96,  quando a mesma deixa expressa a 
responsabilidade direta dos mantenedores dos sistemas de ensino pela formação 
continuada de seus professores (Art. 67, inciso II e Art. 87, § 3º, inciso II – com redação 
dada pela Lei no. 11.330,  de 2006).  Entretanto há,  na Rede Municipal de Ensino de 
Passo Fundo, indícios empíricos de que tal prática já se configurava em uma proposta 
de governo antes mesmo de 1996.

Através de uma pesquisa em fontes documentais, é possível levantar elementos 
que indiquem como a formação docente continuada se processou na rede municipal de 
ensino, particularmente a partir de 1993.

Do ano de 1993 é possível destacar como formação de professores a promoção, 
por parte da Secretaria Municipal de Educação,  em março de 1993,  do Seminário de 
estudos sobre Formas de Governo.  Dividido em duas etapas (uma em 23 de março a 
outra em 31  daquele mês),  o seminário contou com a participação de professores da 
RME,  pais,  alunos e convidados (cerca de 300  pessoas) (“SME promove Seminário 
sobre formas de governo”, Jornal Diário da Manhã, 25/03/1993, p. 03).  O tema revela 
pertinência em virtude do plebiscito realizado naquele ano,  alavancando uma consulta 
popular acerca da forma de governo que organizaria o país a partir de então, assunto que 
mobilizou a opinião pública e, consequentemente, os professores da rede municipal.

Outras ações voltadas para a formação de professores da RME também foram 
registradas,  como no trecho que segue:  “A professora [...]  informou que a partir de 
agosto será oportunizado um estudo sobre a Recuperação Terapêutica e Preventiva...”, 
na ata no. 08/1993, de 14 de julho de 1993.

O ano de 1994 começa com a realização do Seminário “Questão da qualidade do 
ensino municipal”,  realizado nos dias 01  e 02  de março,  onde foram tratados,  no 
primeiro dia,  assuntos como:  recursos humanos;  melhorias na infraestrutura física da 
rede; a intenção de se continuar investindo na qualificação dos professores, apoiando a 
realização de cursos de especialização em diversas áreas; o crescimento da rede; o plano 
de carreira do magistério municipal; a merenda escolar e atividades administrativas (Ata 
no. 13/1994,  de 1o.  de março de 1994).  No segundo dia,  a pauta do encontro passou 
pelos aspectos pedagógicos do ensino (“Prefeitura quer melhorar a qualidade do 
ensino”, Jornal O Nacional, 02/03/1994, p.03).

Entretanto,  em 1994  a temática condutora da maior parte dos encontros de 
estudos e formação docente foi o Plano Decenal de Educação para Todos.  A SME 
promoveu reuniões sistemáticas para debater tal assunto (“Plano Decenal de Educação é 
discutido pela comunidade”,  Jornal O Nacional, 10/06/1994,  p.03) e,  em 1o.  de julho 
aconteceu o “Seminário Municipal Sobre o Plano Decenal de Educação”  (Ata no. 
21/1994, de 1o. de julho de 1994), envolvendo todas as escolas e todos os professores da 
rede,  com objetivo de discutir as propostas até então publicizadas referentes ao Plano 
Decenal, e organizar discussões e encaminhamentos locais e relação ao Plano.

No ano seguinte o Plano Decenal voltou a ser protagonista das discussões e 
eventos em termos de formação de professores, sendo que a proposta era de elaboração 
de um Plano Municipal de Educação alinhado com o Plano Decenal (“Plano Decenal é 
destaque na área pedagógica”, Jornal Diário da Manhã, 11/03/1995, p.09).



Em setembro de 1995 ocorreu o Seminário Regional Direito de Aprender, sendo 
realizados painéis como “Educação e cidadania”;  “Educação como direito”  e 
“Qualidade do ensino”.  O Seminário fazia parte de um projeto maior intitulado “Direito 
de Aprender”,  que objetivava “elevar os níveis de consciência da cidadania quanto à 
relevância da educação e da qualidade do ensino e sua inserção como direito 
fundamental” (“Seminário O Direito de Aprender será realizado em setembro”,  Jornal 
Diário da Manhã,  27  e 28/08/1995,  p.03),  e contava com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação.

Já em outubro daquele ano, foi realizado o I Fórum sobre o desenvolvimento da 
educação.   De caráter interinstitucional e promovido pelo Conselho de 
Desenvolvimento Regional (“Fórum da Educação”, Jornal Diário da Manhã, 29 e 30 de 
outubro de 1995, p.09.), o fórum tinha como objetivo “analisar a situação e importância 
da educação no desenvolvimento do município” (“I Fórum sobre o desenvolvimento da 
educação em [...]”,  Jornal O Nacional, 09  e 10/09/1995,  p.07),  envolvendo as escolas 
mantidas pelo estado,  pelo município,  pela iniciativa privada e em todos os níveis, 
incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e universidade.
O último ano da administração foi assinalado basicamente pela concentração em 
atividades de estudos com as escolas por parte das ‘supervisoras’  da SME e pelos 
encontros por área de estudos ou disciplinas (Ata no. 47/96,  de 17  de julho de 1996) 
além de um grande evento realizado em 04 de setembro daquele ano, com o intuito de 
discutir “avaliação,  evasão e repetência”,  com a presença de renomada palestrante 
nacional e a participação de cerca de 3.500 professores de escolas públicas estaduais e 
municipais,  além de escolas particulares (“Encontro regional lota Circo da cultura”, 
Jornal Diário da Manhã, 05/09/1996, p.03).

Nota-se um crescente investimento em eventos de formação docente continuada, 
ao longo desse primeiro quadriênio em relevo.  Tais eventos estavam articulados às 
políticas educacionais em nível macro,  ligando o município às principais tendências 
educacionais e acontecimentos no Estado e no país.

Na administração de 1997 a 2000, a tônica mais forte foi a projeção e efetivação 
de encontros de professores e demais membros da comunidade escolar, com vistas a dar 
conta dos desafios da escola pública.   A opção política pela construção coletiva de 
formas de enfrentamento dos problemas cotidianos parece ter encontrado guarida na 
ideia de que a educação é um processo contínuo,  que se constrói de forma coletiva, 
assim como na percepção de que é preciso respaldar o professor para que ele se construa 
profissionalmente ao longo da carreira, e não apenas com a formação inicial.

A formação docente continuada foi iniciada pelo I Fórum de Educação –  O 
Ensino Municipal em Discussão,  com o objetivo de ouvir os diversos segmentos de 
todas as escolas da rede municipal de ensino,  quanto às suas necessidades e 
expectativas.   Com base no diagnóstico obtido foi elaborado um Plano de Ação da 
secretaria,  incluindo a sistemática de encontros regulares para formação continuada a 
partir da interação com os pares, denominados de Polos de Estudos (ata 12/1997).

Havia ainda a realização de Seminários Finais de cada polo, com a participação 
de uma assessoria de professores universitários,  e anualmente,  eram realizados dois 
grandes eventos, os quais reuniam uma grande parte dos professores e funcionários da 
rede – a Abertura Oficial do Ano Letivo e o Seminário “A Prática Pedagógica rumo ao 
Século XXI”.

A abertura do ano letivo aconteceu sistematicamente no primeiro dia ‘letivo’ da 
rede pública municipal ao longo dos quatro anos citados.  Este evento convocava os 
professores a repensar o seu papel de educadores e a nutrir-se de esperanças, reforçando 
o compromisso dos mesmos na busca de uma sociedade mais humana e solidária 



(adaptado do Jornal Diário da Manhã de 23/02/1999, p. 07).  Nestes eventos, além dos 
discursos da secretária e do palestrante, o então prefeito municipal também falava.

O seminário “A prática pedagógica rumo ao século XXI” era anual e tinha como 
objetivo “refletir,  discutir e buscar estratégias que contribuam para o 
redimensionamento da prática pedagógica com vistas à conquista de uma escola cidadã, 
frente aos desafios conjunturais deste final de século”.  Cada uma das quatro edições do 
seminário ensejou um tema como norteador das discussões (conforme folderes de 
divulgação do I; II; III e IV Seminários, em 1997, 1998, 1999 e 2000, respectivamente).

No início da administração 2001-2004,  foram mantidos os polos de estudo 
instituídos pela administração anterior (“Professores debatem sobre a importância da 
Geografia no século XXI”, Jornal O Nacional de 21/03/2001), pois “os polos de estudo 
da rede municipal são [eram]  uma prática da Secretaria Municipal de Educação” 
(“Professores debatem sobre a prática da leitura e gramática”,  Jornal O Nacional de 
05/04/2001, p.12).

Outro investimento em relação a formação docente continuada foram os Planos 
de Estudo e Regimentos escolares sendo que,  com objetivo de auxiliar na elaboração 
dos mesmos, a equipe da SME iria até as escolas, a fim de, “... em uma ação coletiva, 
refletir sobre a caminhada pedagógica”  (“SME assessora escolas na elaboração dos 
Planos e Regimentos”, Jornal O Nacional de 23/03/2001, p.12) de cada escola.  Ainda 
com vistas a este fim,  ocorreram palestras sobre a legislação educacional,  sobretudo 
para diretores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais (Ata no. 03/2003).

A partir do ano de 2002 os polos de estudo foram desativados e a SME alterou 
suas estratégias no que concerne à formação docente continuada, sendo que outras ações 
passaram a ser desenvolvidas,  assumindo o protagonismo nesta área.   As ações de 
formação docente que se desenharam a partir de então deram conta de cursos efetivados 
pela parceria da SME com outros órgãos públicos e/ou privados,  ou ainda,  a partir do 
que fora definido nos Planos de Estudos de cada comunidade escolar (Atas no. 04  e 
08/2003; 02; 05 e 06/2004).  Da mesma forma há a ocorrência de palestras sobre temas 
específicos,  como avaliação e sistema educacional,  pois há por parte da SME,  o 
entendimento que é preciso “ampliar o conhecimento do corpo docente do município” 
(“Secretaria Municipal de Educação apóia palestra” Jornal O Nacional 11/04/2002).

A partir de 2005 começa a ser esboçado o Programa de Formação Continuada 
(Re)  significando saberes no ensino fundamental e educação infantil.  Tal programa, 
inicialmente desenvolvido em quatro encontros anuais de oito horas cada,  dedicava 
especial atenção aos gestores.

O embrião de tal Programa foi o Fórum Municipal de Educação ‘O desafio da 
qualidade na educação municipal’,  em novembro de 2005,  evento de culminância dos 
primeiros encontros, tendo ainda um cunho prognóstico em relação ao ano seguinte.

No ano de 2005 também se inicia, em parceria com o Ministério da Educação, o 
Programa Educação Inclusiva e Direito à Diversidade,  com o objetivo de promover a 
“formação continuada de gestores e educadores das redes estaduais e municipais de 
ensino para que sejam capazes de oferecer educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva” (capturado do site:  http  ://  portal  .  mec  .  gov  .  br  ,  em 10  de outubro de 
2012).

Já o segundo Fórum Municipal de Educação ocorreu em julho de 2006 
(capturado do site: http  ://  www  .  pmpf  .  rs  .  gov  .  br  , em 11 de outubro de 2012), tendo como 
temática a organização local da rede de ensino,  em face às políticas nacionais de 
ordenamento da educação básica.

Esses movimentos foram a gênese do Programa de Formação que,  construído 
coletivamente e com base em demandas da rede, ganha contornos cada vez mais nítidos 
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a partir de 2007, quando passa a materializar suas intenções através e reuniões mensais 
com o grupo de profissionais implicados com a educação pública...

dividido em sete diferentes sub-programas:  Gestão Educacional; 
(Re)significando Saberes na Educação Infantil e Ensino Fundamental; 
Escolarização  em  Tempo  Integral;  Educação  Inclusiva  –  Direito  à 
Diversidade;   Assessoria  Técnico-Pedagógica  às  Escolas 
Municipais;   CEMAE  -   Centro  Municipal de Atendimento ao 
Educando;  Informática Educativa (capturado do site 
http  ://  www  .  pmpf  .  rs  .  gov  .  br  /  educacao  , em 30 de abril de 2012).

Baseado na articulação de grupos de estudos vinculados a temas específicos,  o 
Programa propunha-se ser um fórum de discussões acerca da prática pedagógica 
enquanto objeto de análise e interpretação,  buscando a ressignificação da mesma nos 
contextos específicos de atuação dos grupos implicados no programa, fossem gestores, 
assessores ou professores.

Como materialidade dessa proposição formativa,  em 2008  foram finalizados o 
Referencial Curricular da Educação Infantil e o Referencial Curricular do Ensino 
Fundamental (capturado do site http  ://  www  .  pmpf  .  rs  .  gov  .  br  /  ,  em 30  de abril de 2012), 
organizados a partir de encontros temáticos e mensais.

Os grupos de estudos foram reorganizados em 2009,  com o propósito de 
articular e acionar o Referencial Curricular do Ensino Fundamental,  na perspectiva 
metodológica e também em relação aos princípios e métodos da avaliação (2012).  Esta 
ação de política de formação docente continuada pode ser visualizada detalhadamente 
no site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo,  página da Secretaria Municipal de 
Educação (http  ://  www  .  pmpf  .  rs  .  gov  .  br  /  ).  

O certo é que muito se fez pela formação docente continuada ao longo dos 
últimos vinte anos,  configurando-se toda uma geração de docentes acostumados com 
praticas de estudos e formação, prática que sublinha a já conhecida qualidade atribuida 
a rede municipal de ensino e ao seu quadro de professores.
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