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RESUMO

Inserido em uma reflexão mais ampla, que tem permeado as avaliações das políticas públicas de formação de professores no Brasil, o presente 
estudo procura discutiras principais iniciativas legais estabelecidas no Plano Municipal de Educação (PME) do município de Três Rios (RJ) para o 
decênio de 2015 a 2025, particularmente aqueles que estão em consonância com a meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecida 
para o decênio de 2014 a 2024. A referida meta 15 diz respeito à necessidade de garantir, em regime de colaboração entre os entes federados, 
“no prazo de 1 (um ano) de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais de educação”, de tal forma a assegurar a “que 
todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida e, curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam”. A forma como se estrutura a redação do Plano Municipal de Educação (PME) de Três Rios guarda uma relação 
direta com o Plano Nacional de Educação (PNE). As metas nacionais são citadas tais como se encontram na Lei 13.005, 25 de junho de 2014, e, em 
seguida, apresentam-se a meta municipal correspondente e as suas respectivas estratégias. Tal paralelismo também ocorre com a meta 15 do 
PNE, que trata da “política nacional de formação dos profissionais da educação”. O breve levantamento de dados e o percurso da discussão aqui 
indiciada permitem concluir que o processo de construção de Plano Municipal de Educação de Três Rios procurou cumprir os requisitos 
necessários estabelecidos para a realização da Conferência. A análise das estratégias, entretanto, demonstra que aquilo que se estabeleceu à 
época se deu, em alguns aspectos, de maneira que se poderia caracterizar como pouco sistemática, com iniciativas pontuais, não exatamente 
fruto de planejamento consistente e articulado.É importante ainda destacar que as estratégias voltadas para o trabalho sistemático de articulação 
entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica ainda aparecem de forma bastante tímida e unilateral, considerando que o 
acesso de professores da educação básica ao ensino formal promovido pelas universidades é a tônica das iniciativas que compõem a meta 
relativa à formação docente no PME de Três Rios. Mais do que um problema estrutural, já apontado, trata-se também de uma concepção de 
formação – e, portanto, de um modo de compreender a relação entre educação e trabalho – ainda hegemônica na rede municipal aqui analisada 
e, possivelmente, em muitas outras redes públicas de educação no estado e no Brasil.
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