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Resumo: O trabalho tem por objetivo descrever as experiências investigativas da pesquisa e 

as implicações para o exercício da docência, a partir do conteúdo expresso referente à 

formação de professores nas leis de SME. O enfrentamento dessa problemática para a 

formação de professores exige necessariamente que se recorra à pesquisa e aos documentos 

legais, como fundamento essencial para o desenvolvimento formativo para a docência. Nessa 

perspectiva, é importante uma reflexão sistematizada a respeito da formação de professores, 

focalizando na legislação como primeira apresentação, seguido da análise dos documentos 

legais e suas implicações na formação do investigador para o exercício da docência. A 

metodologia é qualitativa, teórico-bibliográfica e de análise documental. Os resultados nos 

indicam que nem todos os municípios constituem sua lei de SME, demonstrando a partir do 

conteúdo expresso na legislação a pouca importância dada para a formação de professores. 

Também é possível evidenciar que a legislação não é garantia de sua operacionalização nas 

práticas formativas com na docência. As experiências investigativas têm contribuído no 

exercício da docência universitária, como na formação docente, potencializando a autonomia, 

ensino aprendizagem e o compromisso social com os estudantes.  
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Introdução 

 

O trabalho a ser apresentado é parte integrante do projeto de pesquisa “Indicadores de 

Práticas de Gestão Democrática no Âmbito da Educação Básica, a partir das Avaliações em 

Larga Escala” (MCTI/CNPq n° 2016), em andamento e tem por propósito investigar as 
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relações entre a existência de práticas de gestão democrática e o índice do IDEB em 

municípios de três estado brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Analisa o 

conteúdo expresso das Leis de Sistema Municipal de Ensino (SME) de municípios no âmbito 

da formação de professores e articula com as práticas investigativas da pesquisa 

possibilitando contribuir para o exercício da docência universitária. Problematiza a 

distribuição e abrangência das Leis de SME dos municípios dos três Estados e analisa o 

conteúdo expresso que trata da formação de professores, materializando-se na docência 

universitária.  

O espaço geográfico da pesquisa diz respeito aos Estados do Paraná, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina. Essa região é delimitado pela abrangência da Universidade Federal 

Fronteira Sul, nos Campi de Realeza/PR, de Chapecó/SC e de Erechim/RS e suas associações 

municipais. A AMAU (Associação dos Municípios do Alto Uruguai – 32 municípios); a 

AMOSC (Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina – 21 municípios) e AMSOP 

(Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná – 42 municípios). 

O objetivo é descrever experiências investigativas da pesquisa e as implicações para o 

exercício da docência, a partir do conteúdo expresso referente à formação de professores nas 

leis de SME, das três associações. O enfrentamento dessa problemática para a formação de 

professores exige necessariamente que se recorra à pesquisa e aos documentos legais, como 

fundamento essencial para o desenvolvimento formativo para a docência. Nessa perspectiva, é 

importante uma reflexão sistematizada a respeito da formação de professores, focalizando na 

legislação como primeira apresentação, seguido da análise dos documentos legais e suas 

implicações na formação do investigador para o exercício da docência. A metodologia é 

qualitativa, teórico-bibliográfica e de análise documental. Os resultados estão indicando que 

nem todos os municípios constituem sua lei de SME, demonstrando a partir do conteúdo 

expresso na legislação a pouca importância dada para a formação de professores. Também é 

possível evidenciar que a legislação não é garantia de sua operacionalização nas práticas 

formativas com na docência. As experiências investigativas têm contribuído no exercício da 

docência universitária, como na formação docente, potencializando a autonomia, ensino 

aprendizagem e o compromisso social com os estudantes.  

 

Políticas educacionais no contexto da educação municipal 

 

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88) os municípios configuram-se como 

entes autônomos e Federados ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal, 

assegurando-lhe autonomia na organização de sua educação local e oferecendo a possibilidade 



 

 

de criar seus sistemas de ensino. A institucionalização é decorrente de contexto político-

administrativo, caracterizado por democracias delegativas e regimes neopatrimoniais, “nos 

quais as instituições democráticas são frágeis, coexistindo lado a lado, comportamentos 

político-administrativos modernos e tradicionais” (FREY, 2000, p.12). 

Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei n° 9.394/96), especifica o caráter de 

autonomia entre os entes federados, remetendo aos sistemas de ensino a definição das 

“normas de gestão democrática do ensino público na educação básica”. Estabeleceu como 

diretriz nacional, a “participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (art.14). Nos Planos Nacionais de Educação seguiram o mesmo princípio da 

CF/88 e LDB/96, definindo entre seus objetivos e prioridade a gestão democrática do ensino 

público, entre os sistemas de ensino e a construção da autonomia municipal. 

A organização do Estado é resultado de um lento movimento de ampliação das 

estruturas estatais, constituindo-se numa forma de “lei de monopólio” (MULHER e SUREL, 

2002), em torno de um aparelho burocrático, encarregado de regulação social. Esse cenário 

institucional apresenta variáveis, limites e proposição para o desenvolvimento de políticas 

públicas, conforme os interesses vigentes. É nesse contexto da educação municipal que as 

políticas estão quase sempre em movimento, entendidas a partir de ações e de 

comportamentos intencionais de estruturas administrativas em diferentes níveis que, no caso 

da educação, incluem secretários municipais de educação, diretores, professores e 

funcionários de escolas, dentre outros. Desse modo, são formuladas as políticas, tornando-se 

declaração de política e constituindo-se em lei “ou um programa, ou tomar forma mediante 

práticas que lhe deem corpo” (WERLE, 2016, 156) a seu sistema de ensino e sua rede 

educacional. 

No contexto das práticas da educação municipal as políticas provindas do aparelho 

burocrático, não são consolidadas em sua totalidade, mas sujeitas a interpretações e, em 

consequências, à recriação de políticas, podendo ocasionar mudanças e transformações 

significativas na política original. O secretário da educação, o gestor escolar, os professores, 

dentre outros profissionais, visualizam nos textos legais (SME), interesses submersos de 

grupos, não aceitando o conteúdo da legislação em sua totalidade. “Deve-se partir do 

pressuposto da existência de uma dependência, pelo menos parcial, entre as políticas a serem 

examinadas e a variável institucional” (Frey, 2000, p. 218). Dar atenção para a 

institucionalização de propostas de intervenção da realidade da educação municipal na forma 

de políticas, legitimadas por mecanismos de Estado, pressupõe estar atento ao conteúdo 

expresso e sua dinâmica de intervenção na realidade educacional. 



 

 

Uma das dificuldades com o qual se enfrenta para a análise das políticas pública e o 

carácter polissêmico do termo “política” (Frey, 2000). Ela se encontra imbricada com a esfera 

da política, da atividade política e da ação pública. A primeira faz uma distinção entre o 

mundo da política e a sociedade, perfazendo variações conforme seu lugar e época histórica. 

A constituição das leis de SME, por exemplo, podem variar conforme os interesses 

administrativos políticos e as diferentes decisões tomadas pelas entidades sociais. A segunda 

retoma a ideia da política em geral (debate partidário, cargos políticos e as diversas 

mobilizações). Gestores indicados por partidos políticos não tendo a participação da 

comunidade para sua na escolha, ocasionado muitas vezes conflitos e contradições nos 

processos de gestão e com seus profissionais de educação. A terceira, analisa os processos 

pelo qual são elaboradas e implementadas as políticas públicas. Nem sempre no contexto da 

prática são aceitos em sua totalidade. Esses três elementos das políticas educacionais são 

formulados, constituindo-se muitas vezes em legislação, conduzindo a sistema municipal de 

ensino e sua rede. 

 A implementação dessa política pública, no âmbito municipal e o seu conjunto de 

ações, possibilita estruturar as relações humanas e sociais, a do poder, como também, retirar a 

possibilidade de ação, dificultando diferentes níveis e o exercício da gestão. A formulação da 

lei de SME pode expressar na legislação as decisões tomadas coletivamente ou pode 

incrementar aspectos burocráticos. Questiona-se a “imposição e a prevalência das decisões da 

União e dos Estados que contradiz as expectativas, por parte dos municípios de não 

subordinação entre os entes federados” (WERLE, 2016, p. 157).  

Outro ponto em específico das políticas públicas municipais pode ser compreendido a 

partir de duas dimensões: uma focada na ação e a outra no sentido (Muller, Surel, 2002). Um 

programa de ação em políticas públicas envolve “uma combinação específica de leis, de 

atribuições de crédito, de administrações e de pessoal voltado para a realização de um 

conjunto de objetivos mais ou menos claros e definidos” (Muller, Surel, 2002, p. 15). A 

estrutura de sentido envolve a mobilização de “elementos de valor e de conhecimento, assim 

como instrumentos de ação particulares com o fim de realizar objetivos construídos pelas 

trocas entre os atores públicos e privados” (ibidem, p.16) e sua eficácia, sem fins comuns. 

Werle (2014) explicita a importância de analisar essas políticas públicas como um 

instrumento de ação do Estado. É importante observar e discutir os modelos adotados em 

oferecer proposições inovadoras e diferenciadas, superando o “ethos” competitivo e 

burocrático adotado pelo Estado, por uma construção colaborativa e solidária de políticas 

públicas, nesse caso da educação municipal. 



 

 

 Outra definição importante é analisar uma política, no âmbito da educação municipal, 

como um construto social da ação pública. Ela ultrapassa as políticas formuladas pela 

estrutura de poder, sem que houvesse participação dos sujeitos, mas que na prática, essas 

políticas ou legislações sofrem a ação dos sujeitos que as modificam. A política não é 

simplesmente uma categoria analítica, ela é também produto da ação dos atores políticos. 

“Para que uma política pública “exista”, é preciso que as diferentes declarações e/ou decisões 

sejam reunidas por um quadro geral de ação” (FREY, 2000, p. 217), funcionando como 

composição de sentido, mobilizando elementos de valor e de conhecimento entre os atores da 

política.  

 Tomar consciência do caráter normativo de todo o programa da ação pública, implica 

compreender as finalidades da política governamental. Os objetivos podem estar explícitos 

nos textos, como em decisões governamentais, direcionando a ação política nos contextos das 

práticas, no nosso caso na legislação municipal. Porém, na sua grande maioria, as decisões 

políticas não são meramente implementadas em sua totalidade, geralmente sofrem 

reinterpretações, sendo modificadas e reconstextualizada a partir da participação e da 

autonomia dos sujeitos (gestores, professores, alunos, comunidade) da educação. 

 

Sistemas municipais de ensino (SME) e o contexto local 

 

Com a Constituição Federal de 1988, complementada pela LDB (9.394/96) definindo 

competências e atribuições dos entes federativos União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios, em regime de colaboração, garantiu autonomia ao município para criar seu 

próprio sistema de ensino, assim como também ficou prevista sua integração ao sistema 

estadual. As leis de SME são compreendidas como um documento, no qual se manifesta um 

conjunto de forças sociais, políticas e educacionais, no contexto da Educação local. Estão 

imbricados vários atores e elementos, que potencializam a formulação e reformulação da 

legislação educacional municipal.  

Em seu conteúdo legal, estão contidos elementos da Legislação Federal, assim como 

um conjunto de forças locais, que são estruturadas e se manifestam, por exemplo, a partir dos 

órgãos colegiados e dos espaços de participação da comunidade escolar. “As leis de SME 

abrangem muito mais do que apenas uma rede de escolas mantidas pelo governo municipal, 

incluindo organismos e ações de articulação do conjunto de forças sociais e políticas” 

(WERLE & ANDRADE 2009, p. 03).  

A criação da lei de SME, para o município, pressupõe a conquista de sua autonomia 

local, como normatização e execução. É de responsabilidade dos atores locais (executivo, 



 

 

legislativo municipal, CME, sindicato e associações de docentes, pais, alunos e cidadãos da 

localidade), a participação, de maneira direta ou indireta, modificando seu conteúdo, sua 

organização, quando isso se fizer necessário, para que o conjunto das ações pedagógicas e do 

sistema de ensino esteja voltado à qualidade da Educação local. 

Podendo ser compreendidas como uma face das políticas e uma solidificação de 

interesses, as leis de SME são resultado de negociações, disputas e ressignificações. No 

momento de sua formulação, o resultado desses embates se transforma em documento legal, 

conduzindo aspectos específicos da Educação local. A sua formatação, no entanto, não se 

esgota em sim mesmo e nem oferece a única maneira de organizar a Educação local. A 

legislação, ao entrar em vigor, no contexto escolar e do sistema de ensino, pode sofrer 

interferência e ser reformulada, a partir das diversas práticas e dos sujeitos que se inter-

relacionam.  

O sistema de ensino municipal, suas unidades escolares e seus profissionais de 

educação, atuando em suas diversas práticas pedagógicas e de gestão, reproduzem a 

legislação vigente e também exercem um fenômeno de “infidelidade normativa”, de fuga ao 

normativismo ou não aceitação da legislação em sua totalidade. Nesse sentido, Lima (2001) 

afirma que a escola não será apenas um lócus de reprodução, mas também um lócus de 

produção de políticas para a Educação.  

O envolvimento dos sujeitos escolares, suas reflexões e posicionamentos frente a sua 

própria realidade educacional, permite, muitas vezes, desconstruir a legislação provinda de 

maneira burocrática, sem a participação da comunidade local. “Os professores e demais 

profissionais exercem um papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das 

políticas educacionais e, desta forma, o que eles pensam e acreditam têm implicação para o 

processo de implementação das políticas” (MAINARDES, 2006, p. 98). 

Os SME, em sua amplitude, são muito mais do que apenas redes de escolas, mantidas 

pelo governo municipal e organizadas pelas secretarias de Educação. Incluem um conjunto de 

organismos e ações que se articulam, refletem, potencializam, a partir das forças sociais e 

políticas da educação. “Os textos das leis condicionam e limitam a configuração institucional 

da educação e a ação dos educadores, mas também oferecem oportunidade de interação além 

de não perdurarem indefinidamente” (WERLE & ANDRADE 2009, p. 3). Isso abre a 

possibilidade de rever aspectos da legislação, sobre como proporcionar mudanças no decorrer 

do tempo e do espaço, conforme as necessidades locais. As leis de SME carregam, em sua 

estrutura formal e de conteúdo, aspectos que possibilitam um direcionamento da Educação 

local. Os profissionais da Educação compreendem a legislação como mecanismo de controle 

burocrático, muito distanciando da realidade local. No contexto escolar, a “[...] palavra 



 

 

legislação tem um sentido largo que destaca, sobretudo, o caráter normativo e impositivo” 

(LIMA, 2001, p. 142). Diante disso, parece que um caminho importante, para ser percorrido é 

o de aproximar a comunidade escolar, os gestores dos sistemas de ensino e a legislação 

municipal, conectando as leis ao contexto das práticas educacionais.  

A lei não é uma normatização com caráter único e inquestionável. A formatação da 

legislação tem como fundamento a participação da sociedade, tendo como pano de fundo, as 

necessidades e as articulações éticas e morais, pelo qual a lei é criada. A participação da 

comunidade, nos diversos setores da sociedade, é um dos aspectos importantes para a 

solidificação das normas locais. Nem sempre, porém, a lei prevê a participação da 

comunidade. Instâncias do poder central e organismos internacionais explicitam seus 

interesses, controlando burocraticamente a Educação local. Os profissionais da Educação, no 

contexto escolar, podem impulsionar a Educação local, a partir de seus anseios e 

necessidades. Nem sempre esses profissionais aceitam as imposições provindas dos diversos 

organismos internacionais, que, na maioria das vezes, são burocráticas e centralizadoras. 

A participação da sociedade, por meio das diversas formas de organização das 

estruturas administrativas e políticas, é aspecto integrante na constituição da legislação. 

Quando a sociedade participa das instâncias da Educação municipal, é possível uma maior 

aceitação na aplicação da lei, assim como na sua reformulação. A legislação, do ponto de 

vista racional-legal, opera como referência para orientações normativas. “Um órgão existe a 

partir do momento em que é juridicamente previsto e normativamente criado” (LIMA, 2001, 

p. 142). A legislação tem um caráter ético, de organizar os anseios da sociedade, podendo, 

nesse contexto de formulação da lei de SME, potencializar a participação dos diversos 

segmentos da Educação municipal. O envolvimento dos sujeitos e das entidades locais, como: 

gestores, professores, grêmio estudantil, conselho de pais, secretaria municipal de ensino e 

órgãos da comunidade em geral, pode contribuir em debates e reflexões, instituindo, com 

mais eficácia, as necessidades locais e formatando a legislação, a partir de suas necessidades.  

Se não ocorrer a participação, na formulação da legislação, ela poderá provir de uma 

única instância, limitando-se à necessidade administrativa e de controle, configurando-se, 

então, como algo distante do contexto educacional local.  Stromquist (1996) especifica que, 

na prática, as políticas públicas podem assumir múltiplas formas. Há uma forte incidência de 

políticas externas e de suas influências para o contexto municipal, configurando interesses 

distantes da realidade local. A lei pode ser compreendida como um momento de equilíbrio de 

interesses e poder, uma condensação de forças, enquanto registro formalizado, que pode ser 

superado e envolvido por outras forças.  



 

 

A dinâmica, o tempo, o espaço e a estruturação das políticas educacionais ocorrem em 

diferentes contextos, desvelando a complexidade com que as leis de SME são direcionadas. 

Observa-se que nesses movimentos das políticas ocorrem por processos diferenciados, 

experenciados em diferentes níveis, instituições, grupos, que ora reproduzem o que está 

formatado pela legislação, ora se movimentam pela não aceitação em sua totalidade. “Mesmo 

no seio da ordem jurídica existe um certo grau de desconexão normativa, que não deixará, 

certamente, de ser explorado pelos atores e utilizado em sua defesa” (LIMA, 2001, p. 144). A 

“infidelidade normativa” assinala que as políticas podem adquirir múltiplas formas, em 

diferentes espaços e contextos. A formulação, a implementação e a explicitação legal, em 

contato com o contexto da prática educacional, são fatores que podem promover novas 

possibilidades de fazer políticas educacionais. As motivações e as reflexões, no contexto da 

Educação local, podem se constituir como caminhos significativos, para que os profissionais 

da Educação reinterpretem o contexto burocrático e mercadológico. 

Há uma transferência de responsabilidade à Educação municipal, a partir da LDB 

(9.394/96), em seu art.11. O texto explicita que “os municípios incumbir-se-ão de: organizar, 

manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-

os às políticas e planos educacionais da União e dos estados” (BRASIL, 2010, p. 15). A 

legislação trouxe autonomia aos municípios, no sentido de eles poderem criar seus próprios 

SME; porém, isso demanda continuidade e comprometimento, entre as diversas instâncias da 

Educação local. Os gestores do Sistema Municipal de Ensino, suas unidades escolares e os 

profissionais que atuam no contexto da prática devem estar comprometidos com a qualidade 

da Educação local.  

 

Caminho metodológico 

 

A metodologia é qualitativa, teórico-bibliográfica e de análise documental. Para 

Bardin (2009), a análise de conteúdo, nesse caso das leis de SME, possibilita esclarecer um 

conjunto de técnica de análise e procedimentos sistemáticos para descrição do objetivo 

proposto. O espaço geográfico do trabalho encontra-se nos três Estados do Sul do País 

(Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), delimitado pela abrangência da Universidade 

Federal Fronteira Sul (Campi de Realeza/PR, Chapecó/SC e Erechim/RS) e suas associações 

municipais. A AMAU (Associação dos Municípios do Alto Uruguai – 32 municípios); a 

AMOSC (Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina – 21 municípios) e AMSOP 

(Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná – 42 municípios). 



 

 

Iniciou-se um levantamento de todas as leis municipais que criaram seus sistemas 

municipais de ensino, considerando o universo 95 municípios das três associações municipais. 

Em contato com os municípios obtivemos na AMSOP/PR, 3% de leis de SME. Os municípios 

estão organizados em colaboração com o sistema estadual. Na associação da AMAU/RS, 

encontramos 100% dos municípios com leis de SME e na associação da AMOSC/SC, também 

100% das leis de SME. Desse total de leis de SME, partimos para análise documental, nos 

artigos das leis de SME, que expressa a formação de professores, geralmente apresentada 

como qualificação de professores.  

 

Formação de professores expressos nos conteúdos das leis de SME, alguns resultados 

 

 A lei de SME pode ser compreendida como um conjunto de artigos que expressam as 

forças sócias locais de interpretarem e inscreverem-se na educação brasileira. São elementos 

característicos de autonomia e identidade local que lhe são próprias, específica de cada 

realidade educacional municipal. Para Werle, Thum e Andrade (2008) a lei de SME focaliza a 

estrutura institucional (órgão normativos e executivos). Sua formulação pressupõe o exercício 

de prática de autonomia e responsabilização dos atores locais (executivo, legislativo 

municipal, conselho municipal de educação, sindicatos e associações docentes, escolas 

públicas e privadas, pais, alunos e cidadãos locais).  

 A ação dos profissionais e seus professores possibilita que a lei entra em ação. O seu 

conteúdo expresso (nesse trabalho formação de professores) direciona a forma com que a 

formação de professores deve ocorrer. Estimula a partir de incentivos oportunidades de 

qualificação, para que os professores busquem constantemente o seu aperfeiçoamento, no 

sentido de contribuir com suas práticas pedagógicas em sala de aula, como também nos 

processos administrativos.  

 Em sua formulação a legislação municipal, pressupõe a participação das diversas 

instâncias da educação municipal (conselho municipal de educação, gestores, professores e 

comunidade local), que a partir das influências e dos discursos formulam a legislação. A lei 

formulada a partir da participação, tem mais chances de na prática atingir seus objetivos 

propostos em seu conteúdo. Porém, várias pesquisas apontam que a legislação sofre inúmeras 

influências do poder local, muitas vezes produzida de forma burocrática e com interesses 

vigentes (PEREIRA, 2018; SANTOS, 2015; WERLE, 2009). 

 A primeira análise a ser feita na legislação é o formato da lei expresso em sua 

totalidade. Na AMSOP/PR, identificamos que três municípios têm lei de SME, mas com 

poucos artigos, geralmente trazendo a educação, os princípios e fim da educação e sua 



 

 

organização da educação municipal, não fazendo nenhuma referência a formação de 

professores. Na AMAU/RS, em sua totalidade da legislação das leis de SME, o formato da lei 

é mais ampla expressando uma diversidade de orientações em seus artigos como: da 

educação, dos princípios, da organização, competência da secretaria de educação, do conselho 

municipal, gestão democrática e dos profissionais da educação. Já na AMOSC/SC, também a 

totalidade das leis de SME, a organização da legislação em seus artigos, explora mais os 

aspectos locais de cada município como: participação da comunidade escolar e seus conselhos 

escolares, eleições de direção, dentre outras. Observa-se que as leis de SME da AMOSC/SC, 

dentre as três associações, expressa com maior intensidade a legislação local e a participação 

da comunidade local e seus profissionais da educação.  

 Como ponto específico de análise desse trabalho, que é a formação de professores, 

expressos nas leis de SME das associações. Identificamos que na associação da AMSOP/PR, 

poucos municípios têm lei de SME. A hipótese é que os municípios organizam sua educação 

local em regime de colaboração com o sistema de ensino do Estado do Paraná ou a partir da 

legislação Federal. Na associação da AMAU/RS, todos os municípios têm lei de SME e 90% 

da legislação apresenta um artigo que trata dos profissionais da educação. Nesse artigo, esses 

municípios explicitam de forma tímida a formação de professores, geralmente expressa no 

seguinte formato: “a qualificação dos profissionais da educação far-se-á de forma contínua e 

sistemática”. Os 10% dos municípios da AMAU/RS não explicitam nenhuma informação 

referente a formação de professores. Já a AMOSC/SC, também todos os municípios têm lei de 

SME e 98% deles explicitam no conteúdo da legislação a formação de professores. Em seu 

conteúdo legal as leis de SME da AMOSC/SC, traz a formação de professores, mais próxima 

da realidade local. Umas das hipóteses é que os professores participaram, mais diretamente da 

formulação da legislação. Alguns pontos em específicos da legislação: a formação de 

profissionais da educação, far-se-á em cursos específicos voltados para o aperfeiçoamento 

pedagógico e administrativo, associado a teoria e a prática mediante a capacitação, acesso 

ao aperfeiçoamento profissional continuado com licenciamento periódico remunerado.  

 

Alguns apontamentos finais 

  

 Tendo em vista o objetivo do trabalho, descrever experiências investigativas da 

pesquisa e as implicações para o exercício da docência, a partir do conteúdo expresso nas leis 

de SME das associações da AMSOP/PR, AMOSC/SC e AMAU/RS, evidenciamos parte da 

realidade educacional de 95 (noventa e cinco) municípios constituídos nos três Estados do Sul 

do Brasil, a partir da legislação. A escolha do caminho metodológico, para análise 



 

 

documental, consideramos essencial, para analisar a legislação. Tanto na coleta das leis, como 

em sua análise. O resultado referente a formação de professores a partir da legislação tem 

demostrado, que as práticas investigativas são fundamentais na constituição de elementos para 

pensar, repensar e oferecer caminhos para os pesquisadores, como para a realidade 

investigada.  

 A análise investigativa da legislação, mas também focalizando nas práticas 

investigativas, nos indica que ainda há uma carência no conteúdo expresso da legislação que 

trate profundamente a formação de professores. É visível as fragilidades do conteúdo da lei de 

SME que vá ao encontro da realidade local. Cada sujeito da educação, sente necessidade de 

orientação, de formação continuada, de relatos de experiências significativas que possam 

contribuir com outras realidades da educação municipal. Porém, a legislação, traz o 

tradicional que hipoteticamente pode estar muito próxima da legislação Estadual ou Federal. 

Mas, cada realidade é única, diferente. Os sujeitos que ali, ensinam e aprendem, tem sua 

metodologia de trabalho. Tem sua organização pedagógica de ensinar. Enfim, tem seu modo 

de ser na educação e precisa ser respeitado.  

 Se faz necessário avançarmos nas pesquisas, mas, é possível visualizar caminhos 

necessário para o exercício da docência na universidade. Uma análise do conteúdo legal, 

demonstra parte da realidade da educação, porém, tem demonstrado, como a participação e 

autonomia dos sujeitos da educação (professores, gestores, estudantes, comunidade), ainda é 

restrita na formulação da legislação local. O caminho do exercício da docência, não pode estar 

distante da realidade prática. A práticas de pesquisa, o desenvolvimento profissional e a 

formação docente tem o dever de estar conectadas, para que Universidade, Gestores, 

Professores e Estudantes possam alcançar o objetivo da qualidade no desenvolvimento da 

educação.  
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