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Resumo: 

O Projeto de Certificação Ocupacional foi implementado na Bahia visando promover uma 
melhor formação profissional do quadro docente, na tentativa de atender as demandas 
apresentadas na educação pública. Nessa perspectiva, esse trabalho busca investigar no 
Governo César Borges (1999-2002) qual a concepção de formação de professores que 
orientou a implementação do Projeto de Certificação Ocupacional dos Profissionais da 
Educação do Estado da Bahia. A metodologia seguiu uma abordagem qualitativa, tendo como 
instrumento de coleta de dados a análise documental. Os dados revelam que o governo 
concebeu a formação de professores, como uma política de incentivo promovendo a ascensão 
salarial para os profissionais aprovados nos exames de certificação, típico do atual sistema 
que propaga a individualidade e a competitividade, excluindo os menos favorecidos. 
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POLICY ON TEACHER TRAINING: THE PROJECT OF OCCUPATIONAL 
CERTIFICATION OF THE STATE OF BAHIA 

 
Abstract: 
 
The Occupational Certification Project was implemented in Bahia aiming to promote a better 
training for the teaching staff in an attempt to meet the demands presented in public 
education. From this perspective, this work aims to investigate, in the César Borges 
government (1999-2002), which the conception of teacher training guided the implementation 
of the Occupational Certification Project for the education professionals of the state of Bahia. 
The methodology followed a qualitative approach, having as a tool to collect data, the 
document analysis. The data reveals that the government designed the teacher training as an 
incentive policy, promoting a salary rising for professionals who would pass the certification 
exams, a typical characteristic of the current system, which spreads the individuality and 
competitiveness, excluding the poor. 

Keywords: Occupational Certification. Teacher Training. Educational Policies. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS e membro do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores/NUFOP ( sara-betania@hotmail.com) 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 2 

Introdução 

Os últimos anos do século XX marcam uma série de reformas no setor econômico, 

político e social conseqüência da crise internacional capitalista. Essa crise tinha como uma 

das intenções a reestruturação do sistema econômico, fundamentada no sistema neoliberal que 

propõe a maior participação da sociedade civil na gestão pública. 

Essa perspectiva corrobora com os estudos de Frigotto (2003) que destaca um período 

que se caracteriza por propagar um plano hegemônico repleto de inovações como 

globalização, estado mínimo, reengenharia, reestruturação produtiva, sociedade pós-

industrial, sociedade pós-classista, sociedade do conhecimento, qualidade total, 

empregabilidade, enfim um plano hegemônico de idéias que visavam atingir um único 

objetivo, a reforma do aparelho do Estado.  

O referido plano hegemônico compreendia a valorização do individualismo da 

iniciativa privada e do mercado mundial, além de estabelecer neutralidade do pensamento 

crítico no que se refere a planos, ações e políticas públicas. Essas iniciativas passam a ser 

empreendidas com base nos ideais dos países desenvolvidos, visando o progresso econômico 

mundial.  

Em âmbito nacional, esse período ressalta o surgimento de políticas públicas 

fundamentadas no paradigma neoliberal. No campo educacional, essas políticas são 

elaboradas desconsiderando o contexto histórico e sociocultural. Os problemas apresentados 

nesse campo são interpretados em decorrência de uma má administração pública. As soluções 

propostas pautam-se nas modernizações dos países centrais e a privatização do ensino é uma 

delas (GENTILI, 2002).  

Nesse período, as políticas educacionais no Brasil ligadas ao movimento em prol da 

melhoria da educação surgiram a partir dos acordos internacionais firmados nas Conferências 

de Jontien (1990), Salamanca (1990) e Dakar (1990), que visavam modernizar o sistema 

educacional a fim de adaptá-lo aos padrões estabelecidos pela economia globalizada.  

O desenvolvimento de novos conceitos na práxis cotidiana, como: eqüidade, 

qualidade, conciliação, dentre outros, foi recomendado pelos organismos internacionais e 

determinado para gerar transformações nas organizações de ensino da América Latina. 

Dessa forma, o processo de transformação é introduzido no campo educacional 

atendendo as demandas do setor produtivo na preparação de pessoas para o mundo do 

trabalho, dispensando aspectos relevantes como o cultivo da solidariedade, da democracia, da 

igualdade e a consagração da cidadania (RODRIGUEZ, 2004). 
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Sobre esse entendimento, dá-se início a um novo paradigma educacional regido pelos 

sistemas neoliberais que considera as muitas intervenções do Estado, a causa principal 

vivenciada na organização escolar. Nesse sentido, a proposta do atual sistema foi de reduzir 

progressivamente as intervenções estatais vinculadas a um processo de privatização, 

defendendo a idéia do estado mínimo.  

Percebe-se que ausência do Estado no exercício de suas funções cedeu espaço para as 

empresas privadas assumirem o controle dos setores econômicos, culturais e sociais. Essa 

redução da participação do Estado, constitui uma das principais características do 

neoliberalismo que atribui a má administração pública à responsabilidade pelo 

enfraquecimento do sistema escolar.  

Esse fato, no Brasil, se efetivou por meio da descentralização, privatização e 

desconcentração das atividades exercidas pelas instâncias federais. Rodriguez (2004) comenta 

que as reformas pretendem descentralizar a administração educativa, redefinir as funções 

atribuídas ao Estado e propiciar uma maior autonomia às escolas. 

A descentralização no Brasil tem desenvolvido uma política de fortalecimento do 

papel dos Estados e Municípios na gestão e administração da escola pública. Essa medida se 

consolidou quando a Constituição Federal de 1988 regulamentou o direito de todos 

frequentarem as escolas públicas de forma gratuita e com qualidade, conferindo ao município 

a obrigação de oferecer o acesso e a permanência dos alunos nas organizações escolares, 

fortalecendo a municipalização do sistema educacional.  

Inseridas nesse cenário, as políticas sobre a formação do educador passam a ser ponto 

de pauta nas discussões entre políticos e líderes educacionais, visando a construção de planos 

e projetos voltados para promoção da qualidade no ensino. Nessa perspectiva, o presente 

estudo, resultado da investigação que se desenvolveu no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Formação de Professores/NUFOP, dedicou-se a pesquisar a formação do educador num 

período em que a lógica mercantilista se estabelece no âmbito escolar por meio da 

competitividade entre os profissionais e das novas linguagens utilizadas para avaliar a práxis 

pedagógica, como competência, qualidade total, certificação ocupacional. 

Dessa forma, realizou-se uma análise do Projeto de Certificação Profissional da 

Educação do Estado da Bahia, coordenado e desenvolvido pela Fundação Luiz Eduardo 

Magalhães/FLEM. Esse projeto voltava-se para atender e incentivar a carreira ocupacional e 

formação continuada, cujo cenário destaca a competitividade entre os profissionais.  

Assim, no desenvolvimento desse trabalho, ficou claro que a concepção de formação 

de professores que permeou as ações do Estado da Bahia no período de 1999-2002 foi sem 
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dúvida a base para a criação dos planos e projetos de intervenção que visavam uma educação 

com qualidade. Essa afirmação é fruto das análises dos documentos oficiais, que manifestam 

a concepção de formação de professores do governo César Borges ao implantar o Projeto de 

Certificação Ocupacional. 

Espera-se que as reflexões aqui apresentadas possam gerar novas inquietações e, por 

conseguinte, outras investigações que permitam ampliar as discussões acerca da formação de 

professores e da qualidade do ensino. 

 

Relação Educação/Estado e Gestão Pública 

A relação entre Estado e educação, no centro das reformas no setor social e político, se 

estabelece vinculada a um processo de privatização do ensino público, agregando novos 

atores sociais, “redefinindo-se as fronteiras entre o público e o privado” (VIEIRA, 2002, 

p.27). Nesse aspecto, a presença da iniciativa privada torna-se valorizada, uma vez que se 

almeja uma administração pública que desenvolva um papel com a mesma eficácia de 

mercado.  

De acordo com Sader (1999, p. 107) compreender como ocorre a privatização da 

escola pressupõe reconhecer que, "embora as instituições escolares públicas não estejam 

sendo vendidas, o sistema educacional se privatiza beneficiando a poucos e prejudicando a 

muitos". 

A privatização da escola pública, portanto, está relacionada com o acesso das 

empresas privadas, organizações não governamentais e outros segmentos da sociedade civil 

no espaço que antes pertencia apenas ao setor público. Essas instituições são beneficiadas por 

atrelarem suas marcas e nomes, como jogada de Marketing, a um projeto de governo que lhes 

rende bons resultados financeiros. Por outro lado, a população discente torna-se prejudicada, 

pois as propostas pedagógicas, criadas a partir dessas parcerias se voltam para atendimento 

das demandas de produtividade do setor comercial. 

Dessa mesma forma, constituiu-se a relação entre o Estado da Bahia com a educação 

pública no Governo César Borges, mobilizando parcerias que pudessem fornecer serviços, 

financiar projetos, enfim articulando negociação denominada pelo Secretário da Educação 

Eraldo Tinôco, como pacto pela educação. A efetivação da parceria entre público e privado, 

foi registrada no Diário Oficial da Bahia (1999, p. 2) que registra "o terceiro encontro do 

secretário com representantes de segmentos sociais para um esforço conjunto com o Estado e a 

sociedade baiana pela educação".  
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É possível perceber, à luz dos estudos de Sader (1999, p. 123) que embora o Estado 

desempenhe seu papel de forma mínima e reduzida, isto não o exime da tomada de decisões, 

pois 

privatizar não significa afastamento do Estado e sim, em alguns casos, 
participação decidida de um aparelho governamental, ele mesmo 
privatizado, que opera em benefício dos grupos e corporações que passam a 
controlar verdadeiramente o campo educacional.  (Grifo do autor) 

 
É dessa maneira que tem se estabelecido a relação entre Estado e Educação nos 

últimos anos, favorecendo a classe dominante e consolidando a exclusão social que se 

perpetua historicamente. Pois, o ensino oferecido nas escolas públicas tem se vinculado a 

preparação e qualificação de mão-de-obra, diante de um mundo globalizado e competitivo.  

No contexto dessas reformas, destaca-se um novo paradigma de gestão pública, a 

descentralização que inclui a municipalização e a privatização passando a descrever uma nova 

forma de se conceber administração pública. 

Bresser Pereira (2008) trata a descentralização como proposta de substituição da 

função do Estado como provedor de bens e serviços e do controle centralizado do conjunto 

das atividades sociais em funções de coordenação e regulação legal. 

Dessa maneira, a política administrativa que se instalou no Brasil no final da década 

de 1990, transferiu a função do setor público para o privado, conforme Oliveira (2006) 

assevera: "[...] o processo de descentralização vem também transferindo, gradativamente, 

função do setor público para o setor privado lucrativo (ou não), com base na instauração de 

parceiros e convênios".  

A inserção da esfera privada no setor público é percebida notadamente na organização 

escolar a partir do momento em que o Estado passa a terceirizar para empresas privadas ações 

de intervenção nos principais problemas no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro. 

Envolto nesse panorama o Estado da Bahia, aliado ao governo federal, buscou 

desenvolver uma política de descentralização ligada a um processo de municipalização, 

possibilitando aos municípios firmar convênios com empresas e instituições privadas. É 

possível exemplificar essa relação com a presença da FLEM no processo de coordenação e 

desenvolvimento de políticas de educação para o Estado, entre elas destaca-se o Programa 

Educar para Vencer. 

Os discursos políticos tinham como propósito mostrar para a sociedade que a meta do 

governo era melhorar o nível de qualidade de ensino, por intermédio de programas e projetos, 

mas essa qualidade que o Estado verbalizava voltava-se para atender as perspectivas 
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neoliberais, utilizando a educação como instrumento de habilitação para o mercado de 

trabalho e não para a vida (GENTILI, 2002).  

Nesse sentido, o governo baiano destaca a Bahia como um dos estados mais 

desenvolvidos economicamente do país, estabelecendo como meta “uma educação de 

qualidade”. Segundo depoimento do Governador César Borges a escolha da educação como 

prioridade do seu governo deve-se ao reconhecimento de que a educação é o meio mais eficaz 

“(...) constituindo-se, ao mesmo tempo, no investimento mais importante para o 

desenvolvimento do capital humano” (DIÁRIO OFICIAL, 1999, p. 03).  

Esse depoimento permite afirmar a ideologia que sustentou a gestão do Governador: 

investir na educação para obter resultados condizentes com os anseios do mercado, a fim de 

atingir as metas estabelecidas concernentes ao crescimento econômico do Estado. 

Nessa perspectiva, a busca por uma educação com qualidade passou a ser foco de 

discussão no meio político, destacando o papel do professor, como agente essencial na luta 

para inserir a Bahia no rol dos Estados mais desenvolvidos socioeconomicamente do país. A 

partir de então medidas são estabelecidas a fim de garantir que tal objetivo se concretize. Foi 

nesse contexto que o Programa “Educar para Vencer” foi implantado, no intuito de destacar a 

Bahia entre os Estados brasileiros.  

Esse Programa foi idealizado para complementar projetos federais implantados ou em 

fase de implantação. Também foi criado num contexto em que o Estado se empenhava em 

revolucionar a educação, utilizando propostas educacionais como instrumento para o 

crescimento do estado. 

De acordo com artigo publicado no Diário Oficial da Bahia (DIÁRIO OFICIAL, 1999, p. 

05), o Educar para Vencer destacava como objetivo a melhorar a qualidade de ensino, tendo 

como foco principal o aluno. Dessa forma, o que se divulgava era que o Estado iria assegurar 

“a todos os baianos um ensino fundamental de qualidade compatível com as exigências do 

mundo contemporâneo”, além de garantir que todos os problemas, interesses e circunstâncias 

estariam girando em torno do aluno. 

A ênfase dada ao aluno parece algo muito estratégico no atual contexto em que a 

educação é utilizada como “veículo de transmissão de idéias que proclamam as excelências do 

livre mercado e da livre iniciativa”. Na verdade, os anseios do Estado para a educação 

assemelham-se ao projeto global cujo objetivo vai além da preparação para o mercado de 

trabalho, “mas também com o objetivo de preparar estudantes para aceitar os postulados do 

credo liberal” (GENTILI, 2002, p.12).  
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A revolução no setor educacional proposta pelo Estado, atrelada ao Programa Educar 

para Vencer, constava do desenvolvimento de outros projetos que faziam parte do programa, 

conforme informa o relatório do Governo baiano durante o período de 2005 (BAHIA, 2006), 

são eles: Regularização do Fluxo Escolar, Fortalecimento da Gestão e Autonomia 

Educacional, Avaliação Externa, Programa de Enriquecimento Instrumental/PEI e o Projeto 

de Certificação Ocupacional. Este último, foco desse trabalho, voltava-se para atender e 

incentivar a carreira ocupacional e formação continuada dos profissionais da educação.  

A confiança que o Estado baiano estabeleceu na educação fazia parte das decisões que 

foram tomadas nos eventos promovidos pelos organismos internacionais, cujo objetivo 

deteve-se no fortalecimento de políticas educacionais. Segundo Capanema (2004, p.40), 

utilizando-se da proposta da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL, 

UNESCO, 1995), o sistema educacional ficou encarregado de realizar a junção dos países 

subdesenvolvidos com os modernos padrões sociais e culturais da humanidade. 

Dessa forma a Bahia, inserida nessa proposta neoliberal, desenvolveu suas ações com 

o propósito de elevar o Estado e aproximá-lo das novas perspectivas do cenário internacional 

que visa fomentar a competitividade e o individualismo. Um exemplo dessas ações foi o 

Projeto de Certificação, baseado num sistema que estabelecia padrões de méritos e 

competências para os seus profissionais, visando avaliar a qualificação para o exercício da 

função.  

A concepção de formação de professores presente nas políticas educacionais da década 
de 1990  

 

A década de 1990 representou um período de iniciativas políticas voltadas para a 

formação de professores, na tentativa de alcançar uma educação eficaz. Nesse período de 

reformas educacionais, agregou-se uma linguagem nos discursos de estudiosos e políticos, 

refletindo uma nova concepção de formação docente.  

A esse respeito Menezes (2003) analisa e considera que alguns dos termos mais 

destacados apareciam frequentemente nas ocorrências concernentes ao sistema educacional, 

são eles: reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e capacitação. 

Esses termos citados foram utilizados com maior ênfase a partir da influência da 

iniciativa privada na administração dos órgãos públicos, ostentando a perspectiva de mercado 

no campo educacional. Tais termos passaram a caracterizar o novo perfil profissional, 

exigindo maior nível de educação formal, flexibilidade, dotado de habilidades e competências 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2003). 
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Nesse sentido, ainda utilizando os estudos dos autores acima citados, é possível 

aferir que 

na ótica economicista e mercadológica, presente na atual reestrutura 
produtiva do capitalismo, o desafio essencial da educação consiste na 
capacitação da mão-de-obra e na requalificação dos trabalhadores, para 
satisfazer as exigências do sistema produtivo e formar consumidor exigente 
e sofisticado para um mercado diversificado, sofisticado e competitivo 
(p.111). 

Dessa forma, a perspectiva presente na educação voltava-se para formar 

profissionais com vistas a atender a lógica capitalista e isto incluía os próprios professores, 

envolvidos numa corrida desenfreada por títulos, condição necessária para a obtenção de 

melhor salário. 

No âmbito dessa discussão a autora trata do termo “capacitação" como um indicativo 

que se associa com a idéia de continuidade do processo educativo profissional, pois parte da 

noção de que, para exercer a função o profissional deve sempre buscar atualizar-se. Nessa 

vertente, o termo capacitação indica ações para obter patamares mais elevados de 

profissionalização. 

Seguindo o ponto de vista de Marin (1995) citado por Menezes (2003, p.316) 

compreende-se que “a adoção dessa concepção desencadeou inúmeras ações de “capacitação” 

visando à “venda” de pacotes educacionais ou propostas fechadas, aceitas acriticamente em 

nome da inovação e da suposta melhoria”. 

Nesse sentido, vale ressaltar que no bojo desses acontecimentos, no Brasil, foram 

criadas políticas educacionais, voltadas para a formação docente, visando à capacitação dos 

profissionais e uma prática pedagógica mais eficaz. 

Essa capacitação de professores passa a ser requerida como meio de valorização 

profissional, de forma mais veemente, após a instauração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN 9394/96), que estabelece no Art. 67, aos sistemas de ensino, a 

promoção da "valorização dos profissionais de educação, assegurando-lhes: [...] 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico para esse 

fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho" (BRASIL, 1999c, p.131).  

Diante do que apresenta a LDB, a valorização do educador deve ser assegurada por 

meio da formação continuada, termo que também ganha um peso maior nesse contexto em 

que o educador recebe a maior carga de responsabilidade pelos problemas do sistema público 

de ensino, da mesma forma que ocorreu em outras ocasiões.  
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Nos estudos de Scheibe (2002, p. 52) fica evidente que tais políticas educacionais têm 

a intencionalidade de inserir um novo entendimento sobre o perfil do professor e sua 

formação, quando se toma a reforma institucional que estabelece como base “o curso normal 

superior e os institutos superiores de educação, e o desenvolvimento de competências como 

conteúdo”. 

A afirmação revela as questões que se configuraram polêmicas no que se refere à 

formação dos professores, no final do século passado. A primeira destaca o modelo das 

instituições superiores da educação, que passa a ser desvinculada do ensino universitário se 

constituindo em preparação técnico-profissionalizante com nível superior (SCHEIBE, 2002). 

A segunda questão remete a inserção do termo competência de maneira mais evidente, 

principalmente, a partir da década de 1990 nas políticas educacionais. Sobre esse aspecto Dias 

e Lopes (2003, p.1157) afirmam que "o currículo por competências, a avaliação do desempenho, a 

promoção dos professores por mérito, os conceitos de produtividade, eficiência e eficácia, entre 

outros, disseminam-se nas reformas educacionais em curso no mundo globalizado". 

Verifica-se, a partir desses argumentos, que as políticas educacionais passaram a 

estabelecer para o professor um conjunto de competências, enfatizando a qualidade do 

trabalho pela sua produtividade, ou seja, o saber fazer. Nessa perspectiva, a formação docente 

assume um caráter profissionalizante, por ser definida a partir de uma lista de competências 

que comprovam a profissionalização e não valorizavam dos conhecimentos construídos ao 

longo de sua vida pessoal e profissional. 

Nesse entendimento, a concepção de formação de professores presente nas políticas 

educacionais da década de 1990, perpassa pelos significados que se fizeram presentes nas 

décadas anteriores. Ficou claro que existe ainda muito forte o aligeiramento da formação 

(num contexto de competitividade em que os títulos são exigidos como simbolismo de 

produtividade), uma educação profissional de natureza técnica (partindo do entendimento que 

o educador tem de saber fazer o que está estabelecido), uma formação individualizada e 

fragilizada (pois o acesso ao ensino superior público é escasso, cabendo ao educador a 

responsabilidade pela aquisição das competências requeridas).  

Sobre esses aspectos, o Projeto de Certificação Ocupacional para professores 

implantado na Bahia, exemplifica e retrata bem o modelo e a concepção de formação que se 

constituiu no país no final do século XX. 
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Projeto de Certificação Ocupacional dos Profissionais da Educação no Estado da Bahia. 

 

O Projeto de Certificação Ocupacional, lançado em 1999, coordenado e desenvolvido 

pela FLEM, foi instituído visando contemplar, no âmbito do sistema escolar, o processo de 

formação do educador com vistas ao alcance de uma educação com qualidade, para o Estado 

baiano (BAHIA, 2008). 

 Após várias leituras e reflexões sobre as especificidades desse Projeto, foi possível 

apreender alguns aspectos relevantes sobre a possibilidade de se obter a melhoria no sistema 

de ensino, partindo do desenvolvimento dessa política pública. 

Trata-se de um projeto destinado a estimular a formação continuada dos profissionais 

da educação, que aponta como critério padrões de competências para o exercício de sua 

função, que são: Referenciais Pedagógicos, Norteadores do Trabalho do Professor, 

Planejamento do Curso, Prática Docente, Conteúdos Específicos da Disciplina e Língua 

Portuguesa (FLEM, 2008). 

Essas competências estão discriminadas no documento intitulado Padrões de 

Competências do Professor de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental e Médio e revelam um 

conjunto de habilidades que devem estar inerentes à prática do educador, embora este 

documento cite que ele não pretende prescrever métodos pedagógicos particulares. 

Sobre esse aspecto, o relatório das atividades do Governo deixa claro que a base do 

exame de certificação é o padrão de competências estipulado pela função, construído a partir 

das informações dos ocupantes do cargo (BAHIA, 2006). 

Nesse sentido, é possível aferir que a escolha das competências elencadas como 

padrão foi baseada a partir de experiências vividas por um grupo de profissionais de um 

determinado contexto escolar. Contudo, é preciso levar em conta as peculiaridades, 

complexidades e culturas dos indivíduos que convivem no ambiente escolar. 

Não se pode perder de vista que tanto professores, quanto alunos são sujeitos de suas 

histórias de vida diferentes. Por conta disto, a sala de aula torna-se um ambiente rico em 

diversidades. Além do mais, haverá situação em que as competências estipuladas pela FLEM 

não terão sentido para um determinado contexto, e outras, não estabelecidas, poderão ser 

necessárias no tratamento das várias situações que ocorrem no cotidiano escolar.  

É oportuno destacar que as competências que são requeridas para cada profissional, 

foram elaboradas de acordo com o que foi estabelecido pela Secretaria da Educação do 

Estado, pois segundo dados da SEC/BA (2008), o padrão de competências não está dissociado 

do que a Secretaria pensa para os profissionais, porque é ela quem chancela o padrão. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 11

Para a Secretaria da Educação da Bahia, a qualificação profissional do educador se 

efetiva quando este apresenta um perfil de um profissional que maneje bem as competências 

que lhe são requeridas. Essa perspectiva demonstra o cunho conservador e reprodutor de uma 

ideologia que faz da educação o mais forte instrumento para manutenção da estrutura social 

(CANDAU, 2003). 

Os documentos ainda revelam a concepção de qualidade implícita no Projeto de 

Certificação. Tal concepção está atrelada a forma como se dá o desdobramento da referida 

ação do Governo, ou seja, teoricamente o professor busca caminhos para a renovação da sua 

prática pedagógica e, como resultado, eficácia na forma de ensino. Sobre esse ponto de vista, 

nota-se que a concepção de qualidade presente no Projeto de Certificação, na Bahia, centra-se 

para a mensuração da eficiência do educador, por meio, sobretudo, da mediação nos processos 

de ensino e aprendizagem.  

Diante do que foi exposto, pode-se aferir que as intervenções do Governo do Estado 

da Bahia, inclinadas para a formação docente e a qualidade do ensino, revelam intenções que 

poderiam ter contribuído no processo de reversão de empobrecimento do ensino. Contudo, o 

tratamento destinado ao processo de formação de educadores assemelha-se ao quadro das 

profissões de caráter técnico empresarial quando estes são submetidos a um processo que 

certifica competências e habilidades a fim de justificar sua prática escolar. 

É preciso considerar que a função desempenhada pelo técnico diferencia-se do 

educador, pois o exercício técnico enfatiza a operacionalização repetitiva das tarefas, em 

contrapartida, o trabalho docente envolve uma complexidade maior por tratar-se também de 

uma relação com as diversidades, demandas sociais e históricas que se refletem em sala de 

aula. 

 

Considerações Finais  

 

A partir do que foi supracitado, constata-se que a década de 1990 caracterizou-se por 

um período de reformas no sistema educacional brasileiro. Buscava-se oferecer para a 

população acesso à escola, um ensino eficaz, redução dos índices de analfabetismo, repetência 

e evasão escolar, a fim de se conquistar uma educação com qualidade.  

Inicia-se no Brasil, de forma mais acirrada, a busca pela modernização que resultou 

inclusive, na modificação do papel do Estado, em vez de um Estado disposto em assegurar à 

sociedade o necessário bem estar social, surgiu um Estado regulador. Essa modernização, 
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baseada nos países centrais, trouxe ainda medidas para o sistema educacional, como 

privatização e descentralização no que se refere à gestão e administração da escola pública.  

Dessa forma, buscava-se a eficácia da educação, por meio de políticas educacionais, 

cujo teor pautava-se nas ideologias da lógica neoliberal, privilegiando a individualidade, a 

competitividade e a busca pela qualidade incorporada na produtividade. A propagação dessa 

ideologia no sistema educacional se deu por meio dos professores, em que se creditava a 

maior responsabilidade do sucesso das ações implantadas.  

Nesse sentido, a expectativa em relação à formação de professores, característico da 

ideia salvacionista que se tem perpassado no Brasil, promoveu a idealização e o 

desenvolvimento de vários programas e projetos. Esperava-se, por esse meio, um salto 

qualitativo no sistema educacional, a partir de uma prática educativa que mediasse um ensino 

voltado para a preparação de indivíduos ao mercado de trabalho. 

A Bahia, por exemplo, cuja gestão encontrava-se sobre responsabilidade do 

Governador César Borges, buscou destacar a educação como prioridade entre as medidas 

políticas, por entender que a educação seria o meio mais eficaz de elevar a Bahia entre os 

primeiros estados brasileiros com melhor situação social e econômica. Para tanto, firmou 

parcerias entre entidades religiosas, empresas privadas e filantrópicas, utilizando-se do 

argumento de que só haveria uma educação de qualidade se todos colaborassem. 

A partir desse momento, o Estado passava a implementar projetos e programas, entre 

eles o Programa estratégico “Educar para Vencer”, sob a recomendação e financiamento do 

Banco Mundial. Dessa forma, as idéias desenvolvidas em torno da importância do 

desempenho do professor, como sujeito produtivo, fizeram-se presentes nesse plano.  

Entre os projetos que compunham o “Educar para Vencer”, destacou-se nessa 

pesquisa, o Projeto de Certificação Ocupacional dos Profissionais da Educação, que também 

fazia parte do Programa, e objetivava contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, por 

meio da formação profissional do educador. Tal projeto foi elaborado pela FLEM, instituição 

privada que coordenou a implementação e desenvolvimento do referido projeto. 

Vale ressaltar que a proposta desse Projeto, para formação de professores, enfatizava o 

critério de avaliação das competências e habilidades do educador na prática cotidiana em sala 

de aula. A FLEM, em consonância com a SEC/BA, estipulou um padrão de competências a 

ser requerido na prática do educador, que fazia jus ao período de sua implantação, 

impregnado dos ideais do sistema econômico neoliberal, cuja retórica denuncia um modelo de 

escola baseado numa lógica mercantilista, preparando sujeitos técnicos para o mercado de 

trabalho. 
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Verificou-se que a implementação desse projeto contribuiu para consolidar uma 

formação acrítica dos educadores, ressaltando a construção do perfil de um profissional, cuja 

prática se restringia a um bom domínio de solução de problemas, o saber fazer.  

Enfim, o projeto voltado para atender os moldes capitalistas apresentou um modelo de 

formação em que o educador desenvolve sua prática, sem nenhuma sustentação de uma sólida 

concepção teórica e crítica, que lhe ofereça subsídios para (re)significar a vida dos indivíduos, 

vítimas da desigualdade e exclusão social, que se perpetua historicamente. 
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