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“Não posso ser professor se não percebo cada vez 

melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige 

de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. 

Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. 

Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e 

a favor de não importa o quê. Não posso ser professor a 

favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase 

de uma vaguidade demasiado contrastante com a 

concretude da prática educativa. Sou professor a favor da 

decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o 

autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 

democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. 

Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 

forma de discriminação, contra a dominação econômica 

dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor 

contra a ordem capitalista vigente que inventou esta 

aberração: a miséria na fartura. Sou professor a favor da 

esperança que me anima apesar de tudo” 

 (FREIRE, 1996). 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa trata da Política Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica, tendo como objetivo investigar a implementação do 
Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) 
no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá – estado da Bahia –, a partir do 
regime de colaboração, analisando os processos e as contradições na 
materialização dessa ação. Essa investigação abrangeu o período de 2009 a 
2014. A sua sustentação teórica e metodológica se pauta em autores que 
discutem a temática do Estado, da Política de Formação de Professores e da 
Política Pública, propriamente dita, no campo da Dialética. O caminho 
investigativo adotado foi o materialismo histórico dialético, compreendido como 
um método que permite uma apreensão da realidade em sua totalidade, 
explicitando suas contradições internas e o caráter inovador dessas 
contradições. Buscando compreender como se constituiu e se apresentou a 
proposta do Parfor como procedimento investigativo, fez-se uso da análise de 
documentos, da entrevista e do questionário. Na análise documental, foram 
avaliados os documentos legais de regulamentação do Parfor, os documentos 
de registro das reuniões e os relatórios do Forprof e do Educavale e os termos 
de cooperação estabelecidos entre os municípios e as Instituições Públicas de 
Ensino Superior envolvidas no processo. Utilizaram-se entrevistas e 
questionários com a finalidade de se considerar o ponto de vista dos sujeitos 
envolvidos na base do regime de colaboração, a saber, os Municípios, o 
Estado e a União. A partir da análise e exposição dos dados, apresentaram-se 
quatro contradições internas evidenciadas no processo de implementação do 
Parfor e, ao final, sinalizou-se o caráter inovador dessas contradições como 
possibilidades de superação para a efetivação de uma Política de Formação de 
Professores dentro de uma perspectiva de educação transformadora. 

Palavras-chave: Política de Formação de Professores. Parfor. Regime de 
Colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research deals with the National Policy of Basic Education Teachers’ 
Training and it aims to investigate the implementation of the National Training 
Program of Basic Education Teachers (Parfor) in the Identity Territory of the 
Jiquiriçá Valley – State of Bahia – from the collaboration system, analyzing the 
processes and contradictions in the materialization of this action. This 
investigation covered the period from 2009 to 2014 and its theoretical and 
methodological support was guided by authors who discuss the theme of the 
State, of Teacher Education Policies and Public Policy itself, in the field of 
Dialectics. The investigative path taken was dialectical historical materialism, 
understood as a method that allows an apprehension of reality as a whole, 
explaining its internal contradictions and the innovative character of these 
contradictions. Trying to understand how the Parfor proposal was formed and 
presented as an investigative procedure, we used documents’ analyses, 
interviews and questionnaire. In the documents’ analysis, we evaluated the 
legal documents regulating the Parfor, the records of the meetings, the Forprof 
and Educavale reports and the terms of cooperation established between 
municipalities and the Higher Education Public Institutions involved in the 
process. We used interviews and questionnaires for the purpose of considering 
the views of the subjects involved on the basis of collaborative arrangements, 
namely the Municipalities, the State and the Union. From the data analysis and 
display, four internal contradictions rouse, evident in the Parfor implementation 
process, and at the end, signaled the innovative character of these 
contradictions as possibilities of overcoming, for the realization of a Teacher 
Training Policy within a transformative education perspective. 

Keywords: Teacher Education Policy. PARFOR. Collaboration regime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A nossa pesquisa, intitulada “Contradições na Articulação dos Entes 

Federados para a Implementação do Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (Parfor) no Estado da Bahia”, desenvolvida dentro do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

teve como objetivo investigar a implementação do Parfor a partir do regime de 

colaboração, analisando os processos dialógicos e suas contradições na 

materialização dessa ação no estado da Bahia. 

Entendemos que a formação de professores ainda se apresenta como um dos 

grandes desafios da educação básica no Brasil. Dados publicados no Resumo 

Técnico do Censo Escolar 20121, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Ensino 

e Pesquisa (Inep), mostram que no Brasil, nesse ano, de seus 2.095.013 docentes 

atuando na educação básica, 458.808 ainda não possuíam o ensino superior. 

Segundo o Relatório Final de Gestão 2009-2012, publicado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o estado da Bahia figurava 

com a maior demanda de formação de professores do Brasil. O relatório apontava 

que, do total de 152.648 professores em exercício na Bahia, apenas 51.531 tinham o 

nível superior. Nessa perspectiva, 101.117 professores necessitavam de acesso à 

formação inicial. No entanto, o relatório descreve que, até o ano de 2010, 8.483 

professores estavam cursando a primeira licenciatura dentro do Parfor, restando, 

assim, 92.634 que necessitavam ter acesso a essa mesma formação. Esse número 

é ainda maior do que as 66.000 funções2 docentes apresentadas como demanda de 

formação de professores pelo Fórum Estadual Permanente de Formação Docente 

da Bahia (Forprof/BA), em 20113.  

Percebi esse desafio mais de perto quando, ao assumir em 1º de janeiro de 

2009 a função de Secretário de Educação do município de Planaltino (localizado no 

                                                           
1
 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos>. Acesso em: 24 maio 2014. 

2
 O Forprof/BA optou por chamar de funções docentes o número de demanda, por ter detectado que 

existem professores que atuam em duas ou três redes de ensino e acabam sendo contados 

repetitivamente. 
3
 Dados apresentados pela Coordenação de Formação de Professores do Instituto Anísio Teixeira em 

uma das reuniões do Forprof, no ano de 2011. 
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Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá4, estado da Bahia), encontrei uma 

realidade na qual cerca de 70% dos professores5 que atuavam na educação básica 

municipal não possuíam a formação mínima exigida pela Lei 9.394/1996 (BRASIL, 

1996a) para atuar na função docente. Em diálogo com outros dirigentes de 

Educação do Território, ficou evidente que essa realidade não era muito diferente 

nos outros municípios. 

 Articulados com os demais municípios do Vale do Jiquiriçá, passamos a 

dialogar e buscar alternativas para garantir aos municípios acesso à formação inicial. 

No final do ano de 2009, estabelecemos diálogo com o Instituto Anísio Teixeira 

(IAT), que, na Bahia, tem sido a instância responsável pela coordenação do Parfor. 

Dessas discussões sobre a formação inicial de professores, nós, Secretários 

Municipais de Educação, começamos a perceber que nossos municípios tinham 

muitos outros problemas em comum quanto à educação. Surgiu, então, a iniciativa 

de institucionalizar um espaço permanente e periódico de articulação, colaboração e 

troca de conhecimentos entre os municípios, inspirados nas experiências dos 

Prefeitos e Dirigentes de Cultura do Território que já possuíam essa prática. Nascia, 

assim, oficialmente, em 14 de junho de 2010, o Fórum dos Secretários de Educação 

dos Municípios do Vale do Jiquiriçá (Educavale), onde atuei como primeiro 

Coordenador. 

Para fortalecer a discussão junto ao IAT, o Educavale realizou a 

sistematização da demanda de formação de professores dos municípios. Dados 

desse levantamento, em 2011, apontavam uma grande demanda de professores 

atuando na educação básica sem a formação inicial exigida pela legislação vigente. 

Ao todo, no território, eram cerca de 1.390 professores nessa situação. As áreas que 

apresentavam maior demanda para formação eram a educação infantil e as séries 

iniciais do ensino fundamental, que tinham 932 professores atuando sem a 

graduação em Pedagogia, representando 67% da demanda total. 

A atuação como Coordenador do Educavale me levou, em abril de 2011, a 

fazer parte da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 

                                                           
4
 Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, 

possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia 

passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir da 

especificidade de cada região. Sua metodologia foi desenvolvida com base no sentimento de 

pertencimento, em que as comunidades, através de suas representações, foram convidadas a opinar. 
5
 Levantamento interno da Secretaria Municipal de Educação de Planaltino, Estado da Bahia. 
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Regional da Bahia, atuando como vice-presidente e representando a entidade no 

Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (Forprof)6, do estado da 

Bahia.  

Essa militância foi causando cada vez mais inquietações quanto às 

dificuldades para chegar a um consenso que proporcionasse o atendimento das 

demandas de formação de professores dos municípios. O Parfor, aparentemente, 

trazia uma estrutura de implementação preestabelecida, restando aos municípios 

apenas a adesão a esse modelo: apresentavam inicialmente suas demandas de 

formação, através do Plano de Ações Articuladas (PAR), enquanto as Instituições de 

Ensino Superior (IES) elaboravam seus projetos de cursos de licenciatura com suas 

respectivas metodologias de funcionamento e enviavam ao Forprof, que os 

aprovava. Esses cursos eram disponibilizados em um ambiente virtual, denominado 

Plataforma Freire, no qual os professores das redes de ensino se inscreviam e as 

Secretarias de Educação validavam essas inscrições. 

Parecia ser um processo bem simples, teoricamente, mas na prática não se 

configurava assim. Na época, atuando no Forprof, percebia vários conflitos nesse 

processo: dados de demandas que não correspondiam às verdadeiras necessidades 

dos municípios; projetos de cursos de licenciatura cuja proposta não dialogava com 

as necessidades e possibilidades de atendimento dos municípios; comunicação 

verticalizada e focada no envio de comunicados por e-mails, o que prejudicava muito 

a compreensão da proposta do Parfor; participação mínima de representação dos 

municípios no Fórum.  

Essas questões me levaram a querer compreender melhor as 

responsabilidades de cada ente federado na implementação dessa Política de 

Formação de Professores, pois constatei, através da ação militante, que esforços 

estavam sendo empreendidos no intuito de vencer o desafio de garantir acesso à 

formação inicial, mas o problema era que, a princípio, os sujeitos envolvidos ficavam 

em um jogo de “culpabilização” pelas dificuldades de funcionamento e 

implementação do Parfor, sem conseguir avançar no processo, o que muito me 

                                                           
6
 O Forprof é um órgão colegiado que tem como finalidade organizar, também em regime de 

colaboração entre os entes federados, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério 

para as redes públicas da educação básica. Sua implantação é uma exigência do Decreto n. 

6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica. 
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inquietou. Parece faltar uma análise mais detalhada desse processo, bem como um 

diálogo mais organizado e substanciado entre os sujeitos envolvidos no Forprof, o 

que tem causado grande morosidade no atendimento da significativa demanda de 

formação inicial apresentada no início deste capítulo. 

É nesse contexto que nasce o nosso projeto de pesquisa7, o qual buscou 

investigar a implementação do Programa Nacional de Formação de Professores 

(Parfor) a partir do regime de colaboração, analisando os processos dialógicos e 

suas contradições na materialização dessa ação no estado da Bahia. Dentro desse 

propósito, traçamos também três objetivos específicos: 1) realizar levantamento e 

análise de material bibliográfico sobre a Política de Formação de Professores; 2) 

expor como se constituiu a proposta do Parfor, identificando possíveis contradições 

nesse processo de implementação dos cursos de graduação; e 3) expor, a partir das 

contradições internas, o caráter inovador dessas contradições na implementação do 

Parfor. 

Diferentemente de pesquisas realizadas sobre programas de formação 

inicial de professores, o nosso estudo teve como foco a dinâmica de articulação 

entre os sujeitos que representam os entes federados nessa implementação, em 

especial os representantes dos municípios, uma vez que o Decreto 6.755 (BRASIL, 

2009a) preconiza que a Política Nacional de Formação de Professores deveria ser 

efetivada em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, sendo esta a primeira vez na história que o Estado brasileiro toma para 

si tal responsabilidade. 

Dessa forma, este trabalho traz, no primeiro capítulo, “A Política de 

Formação de Professores e seus contextos”, uma discussão sobre os contextos da 

Política de Formação de Professores, apontando como ela se insere no contexto das 

reformas educacionais e na legislação vigente. Também discutiremos a noção de 

regime de colaboração que se apresenta na Política de Formação de Professores e, 

                                                           
7
 A partir de agora, utilizarei a primeira pessoa do plural, pois essas inquietações me levaram, em 

2011, a elaborar um pré-projeto de estudo sobre o Parfor para a seleção do Curso de Especialização 

em Fundamentos Sociais e Políticos da Educação, oferecido pelo Museu Pedagógico da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, oportunidade 

na qual iniciei a caminhada com a minha orientadora, Professora Doutora Leila Pio Mororó. O 

trabalho de conclusão do curso foi a qualificação do Projeto de Pesquisa, que posteriormente foi 

utilizado para o processo de seleção do Mestrado em Educação da UESB, proporcionando a 

aprovação e o reencontro com minha orientadora. 
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ainda, o contexto acadêmico da pesquisa nesse campo, procurando destacar a 

importância do nosso objeto de estudo. 

No segundo capítulo, “Base Teórica e Percurso Metodológico da Pesquisa”, 

descreveremos a base teórico-metodológica que sustenta nossa pesquisa, o 

materialismo histórico dialético, expondo o percurso metodológico, o cenário, os 

procedimentos investigativos, os sujeitos e a organização e análise dos dados. 

No terceiro capítulo, intitulado “A Implementação do Parfor e suas 

Contradições Internas”, faremos uma exposição sobre a implementação do Parfor, 

na qual, a partir dos dados levantados, em primeiro lugar, trataremos dos aspectos 

legais, normativos e orientadores do processo de implementação do Parfor e, num 

segundo momento, descreveremos o movimento concreto de materialização do 

Parfor a partir dos entes federados, destacando o processo de constituição, 

apresentação e busca de alternativas para a sua operacionalização no momento 

inicial de implantação dos Polos de Formação de Professores, identificando nessa 

dinâmica as contradições internas desse movimento. 

No último capítulo, “Das Contradições às Possibilidades de Efetivação de 

uma Política de Formação Inicial para Profissionais do Magistério”, discutiremos as 

quatro contradições surgidas no movimento de implementação do Parfor. Essas 

contradições apontam perspectivas de transformações da dinâmica verticalizada, 

que, até então, tem sido imposta aos municípios. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir não apenas para 

compreender como, a partir do Parfor e, por consequência, da Política Nacional de 

Formação de Professores, tem se dado (ou não) a efetivação do regime de 

colaboração, mas, principalmente, para evidenciar se essa política tende a contribuir 

(ou não) para avançar na perspectiva de uma educação verdadeiramente 

emancipadora. 
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2 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS CONTEXTOS 

 

Este capítulo tem como objetivo situar o nosso objeto de estudo – o Parfor –, 

destacando, para tanto, os contextos da política de formação de professores. Em um 

primeiro momento, apontaremos como a Política de Formação de Professores se 

insere no contexto das reformas internacionais. Em seguida, pontuaremos como 

essa política está inserida na legislação vigente. Na sequência, abordaremos o 

modo como a noção de colaboração se apresenta na Política de Formação de 

Professores. Por fim, destacaremos o contexto acadêmico da pesquisa sobre a 

Política de Formação de Professores, tendo como foco a formação em serviço, a 

política de formação, o regime de colaboração/cooperação e o Parfor.  

 

2.1 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTEXTO DAS 

REFORMAS INTERNACIONAIS 

 

De início, acreditamos ser importante destacar que, ao abordarmos a Política 

de Formação de Professores, o fazemos a partir da compreensão das políticas 

públicas como 

 

[...] o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no 
âmbito das relações de poder, relações essas constituídas pelos 
grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais 
organizações da sociedade civil. Tais relações determinam um 
conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, que provocam o 
direcionamento (e/ou o redirecionamento) dos rumos de ações de 
intervenção administrativa do Estado na realidade social e/ou de 
investimentos (BONETI, 2007, p. 74). 

 

A Política de Formação de Professores situa-se no âmbito das políticas 

públicas educacionais, que, por sua vez, está no campo das políticas públicas de 

caráter social e, como tal, não é estática, mas dinâmica, ou seja, está em constante 

transformação. Para compreendê-la, é necessário entender o projeto político do 
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Estado, em seu conjunto, dentro de um contexto global, e as contradições do 

momento histórico em questão. 

A Política de Formação de Professores encontra-se forjada dentro de um 

contexto político-socioeconômico capitalista, portanto, para a sua compreensão, é 

necessário o entendimento de sua posição relacional, estrutural, histórica, dinâmica 

e contraditória dentro da totalidade da reprodução social (MASCARO, 2013). 

Compreendemos que o Estado atual se revela como um aparato da reprodução do 

capital, atuando como regulador entre a dinâmica capital e trabalho. Essa regulação 

ocorre a todo momento em um cenário mundial no qual pactos sociais são selados 

tendo em vista o estabelecimento de boas condições de reprodução do capital local 

em relação à concorrência com o capital externo. 

 

A constituição de blocos, de mercados comuns, de instituições 
multilaterais e internacionais permite que haja condições melhores 
para a concorrência entre Estados e também para que o capital 
encontre menos obstáculos ao seu processo de valorização 
(MASCARO, 2013, p. 97). 

 

O contexto brasileiro e baiano de formação de professores se insere dentro 

desse cenário mundial, no qual a crise do capitalismo internacional vem 

proporcionando transformações aceleradas nos aspectos econômico, político e 

social, com as políticas públicas se configurando sob o campo de regulação do 

capital exercido pelos seus organismos. Segundo Maués (2003), os organismos 

internacionais passaram a determinar as metas que os países devem atingir em 

todas as áreas, inclusive na educação. Organismos como Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial 

(BM), Comunidade Europeia (CE), Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Programa de Reformas Educacionais da América Latina e Caribe (PREAL) 

assumiram, do ponto de vista intelectual, o “papel” dos Ministérios de Educação. 

Essa perspectiva deve-se ao fato de que a educação tem sido vista como 

propulsora do desenvolvimento econômico e, assim sendo, as políticas educacionais 

devem ser pensadas pelos organismos multilaterais cujos fins estão voltados para o 

crescimento econômico. Desse modo, as reformas internacionais da atualidade têm 

a mesma configuração, uma vez que estão baseadas no princípio de tornar a 
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educação um dos motores do crescimento econômico, precisando aproximá-la do 

modelo empresarial, a fim de que ela corresponda à lógica do mercado. Essas 

reformas apresentam um objetivo político bem definido, que envolve a estrutura 

administrativa e pedagógica da escola, a formação de professores, os conteúdos a 

serem ensinados, os aportes teóricos a serem adotados, enfim, tudo o que possa 

estar relacionado à gestão da escola e do ensino. Nesse sentido, Maués (2003, p. 

108) afirma que 

 

as reformas internacionais, dentro dessa lógica, podem servir para, 
na realidade, submeter a formação à racionalidade que facilita uma 
dominação, com a quebra de toda a resistência, por meio da 
formação de indivíduos que respondam como autônomos às 
exigências do mercado, mas que não tenham desenvolvido as 
capacidades críticas que contribuam para buscar a utilização dos 
conhecimentos como uma forma de emancipação.  

 

A necessidade de organização da instrução popular ganhou força com a crise 

do capitalismo mundial, entre as décadas de 1980 e 1990, nas quais regimes 

ditatoriais, que proporcionariam “milagres econômicos”, não corresponderam mais 

às necessidades econômicas internacionais, fazendo-se urgentes novas orientações 

no que diz respeito à formação de mão de obra para o mercado. 

O baixo nível de escolaridade acabou se tornando um empecilho para o 

desenvolvimento econômico dos países denominados em desenvolvimento. Por 

essa razão, a necessidade de ampliar a escolaridade e universalizar o acesso à 

educação para garantir uma mão de obra mais “qualificada”, dentro dos padrões 

determinados pelo mercado, tornou-se prioridade. 

No Brasil, para atender a essa orientação, políticas de universalização ao 

acesso à educação básica foram implementadas, a exemplo do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), que aumentou 

consideravelmente a matrícula no ensino fundamental, surgindo, assim, a 

necessidade de qualificar os educadores a fim de suprir a demanda. Como 

consequência, 

 

a reforma na formação de professores veio na sequência da 

prioridade de universalização do ensino fundamental; afinal para 

fazer face a esse contingente de alunos é preciso que se forme o 

pessoal necessário e adequado a tal empreitada. Alguns ministérios 
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de educação consideraram a formação dos professores a segunda 

etapa das reformas educacionais. As reformas na formação de 

professores têm buscado traduzir uma preocupação básica a 

respeito do papel que esse profissional deve desempenhar no mundo 

de hoje (MAUÉS, 2003, p. 99). 

 

O Brasil seguiu à risca as recomendações dos organismos internacionais, 

sobretudo no que diz respeito à formação de professores. No final do século 

passado, a então conselheira do Conselho Nacional de Educação, Guiomar Namo 

de Mello, afirmava ser “inviável para o poder público financiar a preços de 

universidades ‘nobres’ a formação de professores da educação básica [...]” (MELLO, 

1999 apud FREITAS, 1999, p. 24). Como forma de superar tal problema, sugere “um 

sistema misto de custo baixo”, tanto em instituições públicas quanto privadas, como 

estratégia para promover melhorias na escolaridade básica em longo prazo. Tal 

concepção acabou por favorecer, nos anos que se seguiram, o crescimento do 

número dos cursos para a formação de professores dentro da lógica mercantilista, a 

partir da expansão do setor privado no ensino superior com a educação a distância e 

dos programas especiais (emergenciais e provisórios) nas instituições públicas. Essa 

orientação, fielmente cumprida em nosso país, faz parte das recomendações 

presentes no documento do Banco Mundial de 1995, intitulado “La enseñanza 

superior: las leciones derivadas de la experiência” (FREITAS, 2002, p. 143). 

Paralelamente, o marco do pensamento tecnicista das décadas de 1960 e 

1970 retorna com força através da centralidade nas discussões sobre conteúdos, 

habilidades e competências de formação docente, fazendo com que dimensões 

políticas importantes, fruto da reação dos educadores a esse pensamento, que 

estiveram presentes no debate dos anos 1980, fossem perdidas (FREITAS, 2002, p. 

141). Martins (2010), ao fazer uma crítica sobre os argumentos que pregam que as 

dimensões técnicas da prática de ensino devem ocupar lugar central na formação de 

professores em detrimento dos fundamentos dessa formação, chama-nos a atenção: 

 

[...] por esse caminho vemos a formação de professores, seja ela 

inicial ou contínua, aligeirar-se a passos largos, tornando-se presa 

fácil para os empresários da educação e para os administradores de 

universidades públicas que, em nome de uma justa e correta 

necessidade de formação de professores em nosso país, dentre 
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outras mazelas, justificam a formação inicial de professores via 

Ensino a Distância (EaD) (MARTINS, 2010, p. 23). 

 

Seguindo essa lógica e as orientações dos organismos internacionais, e 

contrariando as reivindicações dos movimentos pela educação, a Lei 9.394, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996a), promulgada em 

dezembro de 1996, introduziu, como alternativa de lócus para a formação dos 

professores da educação básica, os Institutos Superiores de Educação (ISE), 

sinalizando para uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento por 

baixo. Para Saviani (2009), os Institutos Superiores de Educação emergiram como 

instituições de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais 

aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração. 

Segundo Freitas (2002, p. 143), 

 

a política de expansão dos institutos superiores de educação e 

cursos normais superiores, desde 1999, obedece, portanto a 

balizadores postos pela política educacional em nosso país em 

cumprimento a lições dos organismos financiadores internacionais. 

Caracterizados como instituições de caráter técnico-

profissionalizante, os ISEs têm como objetivo principal a formação de 

professores com ênfase no caráter técnico instrumental, com 

competências determinadas para solucionar problemas da prática 

cotidiana, em síntese, um “prático”.  

 

Com isso, assistimos à abertura de diversas instituições pela iniciativa 

privada, ocupando um mercado lucrativo. Apesar de todos os esforços das 

comissões de especialistas no sentido de garantir a qualidade dos cursos a serem 

autorizados, sobretudo nos últimos quatro anos do Governo Fernando Henrique 

(1999-2002), observou-se a expansão desordenada e, portanto, com qualidade 

comprometida de cursos e Instituições de Ensino Superior para formação de 

professores. Para Freitas (2002, p. 148), 

 

todo esse processo tem se configurado como um precário processo 

de certificação e/ou diplomação e não qualificação e formação 

docente para o aprimoramento das condições do exercício 

profissional. A formação em serviço da imensa maioria dos 
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professores passa a ser vista como lucrativo negócio nas mãos do 

setor privado e não como política pública de responsabilidade do 

Estado e dos poderes públicos. O “aligeiramento” da formação inicial 

de professores em exercício começa a ser operacionalizado, na 

medida em que tal formação passa a ser autorizada fora dos cursos 

de licenciatura plena como até então ocorria e como estabelece o at. 

62 da LDB.  

 

O grande número de professores sem formação em nível superior levou as 

secretarias de educação estaduais e municipais a estabelecerem convênios com 

universidades ou faculdades (muitas vezes particulares) para formar os professores 

leigos, em detrimento do reforço das Instituições Públicas de Educação Superior 

(IPES) para a expansão qualificada do ensino superior. Esses programas, via de 

regra, priorizavam as tutorias em ações fragmentadas e sem vinculação com os 

projetos pedagógicos das escolas, bem como as formas interativas em detrimento 

da forma presencial, do diálogo e da construção coletiva (FREITAS, 2002), 

promovendo um processo de formação aligeirada. 

Maués (2003) nos chama a atenção para o fato de que a forma aligeirada de 

formação característica desse processo nem sempre tem contribuído com o objetivo 

de melhoria da qualidade da educação. Para a autora, há um grande prejuízo na 

formação quando esta, mesmo acontecendo em nível superior, não obedece 

necessariamente aos princípios básicos que caracterizam a instituição universitária 

desde o seu surgimento (pelo menos como universidade moderna, no início do 

século XIX), ou seja, um ensino ligado à pesquisa, à autonomia e à socialização dos 

conhecimentos, até porque, seguindo o princípio de um sistema misto de custos 

baixos, torna-se inexequível manter esses princípios básicos. 

Para Saviani (2009), garantir uma formação consistente exige prover os 

recursos financeiros correspondentes. Aí está, portanto, mais um grande desafio a 

ser enfrentado. Saviani sinaliza, ainda, que é preciso acabar com a duplicidade pela 

qual, ao mesmo tempo que se proclamam aos quatro ventos as virtudes da 

educação, exaltando-se sua importância decisiva em nossa sociedade, classificada 

como “sociedade do conhecimento”, as políticas predominantes se pautam pela 

busca da redução de custos ou dos sistemas mistos de custos baixos, cortando 

investimentos. Faz-se necessário ajustar as decisões políticas ao discurso 

imperante. 
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2.2 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTEXTO DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) garante em seu 

artigo 62 que 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. O § 4º do artigo 87 dessa mesma Lei, em suas 

disposições transitórias, estabeleceu um prazo para que fosse oferecido o acesso à 

formação inicial aos professores que ainda não a possuíam, conhecido como o final 

da Década da Educação8, sendo admitido, após esse prazo, apenas professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

Para atender a esse dispositivo legal, a oferta da formação inicial para os 

professores que já atuavam na educação básica ganhou força com a aprovação da 

Lei 9.424 (BRASIL, 1996b), que instituiu o Fundef. No art. 7º dessa Lei, fica 

determinado que pelo menos 60% dos recursos do fundo deveriam ser aplicados na 

remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades 

no ensino fundamental público. O parágrafo único desse mesmo artigo previa que 

nos primeiros cinco anos, a contar da publicação da Lei, seria permitida a aplicação 

de parte dos recursos da parcela de 60% na formação de professores leigos9. A 

esse respeito, Gatti, Barreto e André (2011, p. 32), referindo-se ao Fundef, apontam 

que foi permitida a aplicação de parte dos recursos dos 60% desse fundo na 

cobertura de despesas relacionadas à formação dos professores – inclusive as de 

formação inicial em caráter emergencial –, com o intuito de tornar esses profissionais 

habilitados ao exercício regular da docência ou propiciar a sua capacitação mediante 

cursos de aperfeiçoamento e reciclagem. No entanto, deixaram de ressaltar que 

essa utilização só foi permitida nos primeiros cinco anos de vigência do Fundef. 

Gatti, Barreto e André (2011, p. 33), dessa vez referindo-se ao Fundo de 

Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 

                                                           
8
 Entende-se por Década da Educação o período de dez anos a partir de 20 de dezembro de 1996, 

data de promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
9
 No contexto da Lei do Fundef, entende-se por professores leigos aqueles que não possuíam a 

formação mínima exigida em nível de segundo grau, habilitação em magistério ou normal médio. Para 
o emprego do termo no contexto do Fundeb, compreende-se como professores leigos aqueles que 
não possuem a formação mínima exigida em nível superior. 
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(Fundeb), afirmam que “permanece a subvinculação de 60% dos seus recursos para 

a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e dos demais profissionais 

da educação em efetivo exercício no setor público”, o que é um equívoco, uma vez 

que a Lei 11.494 (BRASIL, 2007a), que regulamenta o Fundeb, em seu art. 22, deixa 

claro que pelo menos 60% dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em 

efetivo exercício na rede pública, não mencionando em nenhum momento a 

possibilidade de utilização de parte desse percentual para aperfeiçoamento ou 

formação. 

A criação desse dispositivo na Lei do Fundef permitiu a muitos municípios 

implantarem parcerias com Instituições de Ensino Superior, para garantir aos 

professores leigos das redes acesso à formação inicial, inaugurando um amplo 

espaço de atuação para o mercado educacional. 

O Fundef possibilitou que, após a elevação da obrigatoriedade de formação 

em nível superior para todos os docentes, determinada pela LDB (BRASIL, 1996a), 

novas articulações fossem estabelecidas entre as administrações mantenedoras da 

educação básica e as instituições formadoras de professores. Vários governos de 

estados e municípios passaram a trabalhar em parceria, mediante convênios com 

universidades federais, estaduais e, por vezes, algumas comunitárias dos 

respectivos estados, para o desenvolvimento de programas especiais de licenciatura 

voltados aos professores em exercício nas redes públicas que possuíam apenas 

formação em nível médio (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 34). Após os cinco 

primeiros anos, as despesas realizadas com aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais profissionais da educação passaram a ser compreendidas como 

manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme expresso no art. 70 da LDB 

(BRASIL, 1996a), não podendo ser mais utilizados recursos da parcela dos 60% do 

Fundef e posteriormente Fundeb. Na possibilidade de utilização desses recursos 

para a formação de professores, sinalizamos que muitos equívocos foram 

cometidos, uma vez que a quem cabe financiar o ensino superior é a federação, e 

não as verbas para a educação básica. 

 

A formação de professores, a definição da carreira e as condições de 

exercício docente constituem algo que dificilmente pode ser confiado 

aos municípios. Com efeito, a própria LDB, pelo inciso V do artigo 11, 

impede-os de atuar na formação de professores, uma vez que 
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poderão se dedicar a outros níveis de ensino ulteriores ao 

fundamental “somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal á 

manutenção e desenvolvimento do ensino”. Dado que a formação de 

professores ocorre, como regra, no nível superior e, transitoriamente, 

no nível médio, escapa aos municípios essa atribuição. Segue-se 

que as questões relativas ao magistério constituem matéria de 

responsabilidade compartilhada entre União e Estados (SAVIANI, 

2010, p. 386-387). 

 

Tal correção de interpretação, portanto, é importante para que se evitem 

equívocos na aplicação dos recursos no que tange aos investimentos para a 

formação de professores. Porém, ressaltamos aqui que essa é uma discussão que 

ainda não encontra consenso, o que indica a necessidade de maiores 

aprofundamentos. 

A permissão legal para a utilização de recursos públicos na celebração de 

convênios com instituições de ensino superior privadas, no caso específico de 

recursos do Fundef nos seus primeiros cinco anos de vigência, além de favorecer ao 

mercado emergente de formação, retirou recursos da educação básica para o 

ensino superior, o que, de certa forma, para nossa compreensão, é injusto. A 

expansão da formação de professores em nível superior no Brasil foi muito grande, 

porém boa parte dela não aconteceu apenas mediante convênios com universidades 

federais, estaduais ou comunitárias, mas também com instituições privadas, 

sobretudo para os cursos de Normal Superior, Pedagogia e Letras, parte significativa 

destes através do ensino a distância. 

Contudo, a Política de Formação de Professores começa a ganhar novos 

contornos a partir da publicação, em 24 de abril de 2007, pelo Governo Federal, do 

Decreto 6.094 (BRASIL, 2007b), que dispõe sobre a implementação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, com o objetivo de atuar em regime de 

colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e também com a 

participação das famílias e da comunidade em proveito da melhoria da qualidade da 

educação básica. 

Esse decreto menciona que a participação da União no Compromisso será 

pautada pela realização direta de 28 diretrizes, buscando, quando couber, incentivar 

e apoiar a implementação por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos 



27 

 

sistemas de ensino. A diretriz XII visa instituir programa próprio ou em regime de 

colaboração para a formação inicial e continuada de profissionais da educação. 

Cabe a nós aqui destacar que o art. 4º do Decreto 6.094 (BRASIL, 2007b) 

expressa que a vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso 

far-se-á por meio de termo de adesão voluntária. No entanto, o art. 8º enfatiza que 

as adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da União 

às redes públicas de educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados, ou 

seja, se não for realizada a adesão “voluntária”, os entes federados não receberão 

apoio suplementar. O § 1º desse mesmo artigo menciona ainda que o apoio dar-se-á 

mediante ações de assistência técnica ou financeira, que privilegiarão a 

implementação das 28 diretrizes. Dessa forma, é possível questionar a contradição 

existente nesse caráter “voluntário” da adesão, uma vez que está atrelado a ela o 

recebimento de apoio técnico e financeiro. 

No § 3º do art. 8º, o Decreto aponta que o apoio técnico ou financeiro do 

Ministério da Educação será orientado a partir de quatro eixos de ação, expressos 

nos programas educacionais do plano plurianual da União: gestão educacional; 

formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; recursos 

pedagógicos; e infraestrutura física. 

Para tanto, o Decreto traz ainda a necessidade de elaboração, pelos 

Municípios, Distrito Federal e Estados, do Plano de Ações Articuladas (PAR). Este é 

um conjunto articulado de ações apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério 

da Educação, visando o cumprimento das metas do Compromisso e a observância 

das suas diretrizes. 

Ainda em 2007, o Governo Federal, através do Decreto 6.31610 (BRASIL, 

2007c), de 20 de dezembro, atribuiu como uma das finalidades da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) induzir e fomentar, em 

regime de colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, 

exclusivamente mediante convênios com instituições de ensino superior públicas, a 

formação inicial e continuada de profissionais do magistério.  

Sendo assim, no ano de 2008, os municípios elaboraram o Plano de Ações 

Articuladas, instrumento criado para diagnosticar de forma padronizada a realidade 
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 Revogado pelo Decreto n. 7.692, de 2012. 
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educacional dos estados e municípios brasileiros. No eixo11 “formação de 

professores e profissionais de serviços e apoio escolar”, eles apresentaram as suas 

necessidades em relação à formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação.  

Enfim, no ano de 2009, visando a implementação da Diretriz XII do Plano de 

Metas e levando em consideração a demanda apresentada pelos Estados, 

Municípios e Distrito Federal no PAR quanto à necessidade de formação inicial para 

os professores de suas redes, o Governo Federal instituiu, através do Decreto 6.755 

(BRASIL, 2009a), a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica. Essa nova política previu que as instituições de ensino superior 

proporiam cursos para atender às demandas regionais, respaldadas pelos Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (Forprof). 

 

Os Fóruns são órgãos colegiados que têm como finalidade organizar, 

também em regime de colaboração entre os entes federados, a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as 

redes públicas da educação básica. Suas atribuições são: elaborar e 

acompanhar planos estratégicos com base no diagnóstico e na 

identificação das necessidades de formação do magistério das redes 

públicas, apoiado no censo escolar da educação básica: articular 

ações, otimizar recursos e potencializar esforços em interação com 

os sistemas de ensino e instituições formadoras sediadas no estado 

(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 54). 

 

De acordo com Mororó (2011, p. 34), a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica traz como princípios: 

 

I. O reconhecimento da formação de professores como um 

compromisso público de Estado para assegurar o direito a uma 

educação de qualidade através de regime de colaboração entre a 

união, estados e municípios, revertendo para a federação a 

obrigatoriedade de financiar essa formação em instituições públicas; 

II. O estabelecimento da modalidade preferencial de formação; III. E, 
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 O PAR está organizado em quatro dimensões que seguem a mesma organização dos eixos de 
ação expressos nos programas educacionais do plano plurianual da União, quais sejam: 1) gestão 
educacional; 2) formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 3) recursos 
pedagógicos; e 4) infraestrutura física. 
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ao intitular o documento como política nacional para a formação dos 

profissionais do magistério e não como formação dos professores, o 

texto do decreto também apresenta ao país o difícil desafio de 

superar a noção da docência como mero “ofício” pela noção de 

“profissão”. 

 

Esses princípios, segundo a autora, são desenvolvidos a partir de quatro 

pilares básicos, dentre os quais consideramos importante destacar como avanços 

três: a demarcação da formação docente para todas as etapas da educação básica 

como compromisso público do Estado; o reconhecimento da escola e demais 

instituições de educação básica como espaços necessários à formação inicial dos 

profissionais do magistério; e a colaboração constante entre os entes federados na 

consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação de Professores. 

Um aspecto importante é o inciso I do art. 3º do Decreto 6.755 (BRASIL, 

2009a), que, apontado como um dos objetivos dessa política, apoia a oferta e 

expansão de cursos de formação inicial e continuada a profissionais do magistério 

pelas instituições públicas de educação superior. O Estado, a partir disso, assume, 

pela primeira vez, a responsabilidade do apoio à oferta da formação inicial junto às 

instituições públicas de educação superior, o que, para nós, representa uma grande 

conquista. 

 

2.3 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTEXTO DO REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

 

A noção de colaboração constante entre os entes federados ainda se constitui 

em outro grande desafio, não apenas na implementação de políticas de formação de 

professores, mas também em outras esferas de políticas públicas. Somente a partir 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988) é que, no campo educacional, tal 

cooperação (colaboração), em consonância com o espírito federativo, é oficialmente 

preconizada. O art. 211 da Constituição Federal (CF) afirma que União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios organizarão em regime de colaboração os seus 

sistemas de ensino. Essa mesma redação se repetirá no art. 8º da LDB (BRASIL, 
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1996a). Nesse sentido, Souza (2007) afirma que o regime de colaboração em tela 

continua carecendo de pormenorização, o que poderia se dar por lei complementar. 

Destacamos que não é possível conceber o regime de colaboração sem 

pensar o federalismo brasileiro. Abrucio e Segatto (2014), ao fazerem uma análise 

histórica dos percalços e avanços rumo a um Sistema Nacional de Educação a partir 

do Manifesto dos Pioneiros e do Federalismo Brasileiro, trazem-nos grandes 

contribuições. Gostaríamos de destacar duas delas, que pensamos ser 

fundamentais para nossa compreensão a respeito do regime de colaboração. 

A primeira questão é que, etimologicamente, a palavra Federação significa 

um pacto, no qual os integrantes são pactuantes. 

 

Desse modo, as relações entre as partes constitutivas da Federação, 
ou seja, as relações intergovernamentais se referem a uma forma 
particular de forma de Estado que envolve extensiva e continua 
relação entre Governo Federal, estados e governos locais 
(ABRUCIO; SEGATTO, 2014, p. 41). 

 

Nesse sentido, países federativos são aqueles em que há um alto grau de 

heterogeneidade na nação, característica que pode ser baseada em diferenças 

culturais e tradições, de clivagens sociais (religiosa, linguística e étnica), territorial, 

socioeconômica e demográfica (ABRUCIO; SEGATTO, 2014). 

A segunda questão é que, seguindo esses princípios, o federalismo brasileiro 

apresenta quatro principais heterogeneidades: 

 

[...] a primeira é físico territorial, uma vez que países muito grandes e 

diversos nos seus ecossistemas têm dificuldades de construir uma 

nação sem um pacto especial entre seus territórios. [...] A segunda, 

como apontado, é resultante dos regionalismos, ou seja, há a 

existência de culturas próprias locais e de sentimentos maiores ou 

menores de nativismo. Isso leva também, em maior ou menor 

medida, à busca por algum grau de autonomia, traduzida em maior 

grau de autogoverno local. A terceira heterogeneidade se refere à 

desigualdade socioeconômica regional ou macrorregional (SOUZA; 

CARVALHO, 1998). [...] E a quarta heterogeneidade está relacionada 

à opção constitucional em 1988, de transformar todos os municípios 

em entes federativos plenos e fazer a descentralização da execução 

das políticas públicas uma das grandes metas da Constituição 
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brasileira. Cabe frisar que essa opção constitucional é única do ponto 

de vista comparado, pois não há nenhuma Federação no mundo que 

tenha tornado todos os governos locais em entes federativos 

(ABRUCIO; SEGATTO, 2014, p. 44-45). 

 

 Dentre as heterogeneidades apresentadas, consideramos importante 

destacar que, no que diz respeito à terceira, referente à desigualdade 

socioeconômica regional ou macrorregional, há heterogeneidades entre as cinco 

regiões do país, entre os estados de uma mesma região e dentro de um mesmo 

estado. Abrucio e Segatto (2014) apontam o estudo de Souza (2004), que 

demonstra que a desigualdade econômica entre as municipalidades é mais 

acentuada, uma vez que o principal imposto municipal é o Imposto sobre Serviço 

(ISS). Entre os municípios de até 20.000 habitantes, 74,8% possuem apenas 7% 

dos seus recursos provenientes da receita própria. 

 Portanto, governos municipais acabam dependendo substancialmente de 

transferências financeiras de outros níveis de governo, tornando-se menos 

autônomos do que enuncia a Constituição de 1988, que optou pela descentralização 

da execução dos serviços e ações públicas, transferindo para os municípios a 

responsabilidade de execução de várias políticas públicas, como a educação infantil 

e o ensino fundamental, sem levar em conta as fragilidades financeiras e gerenciais. 

 O exercício federativo no Brasil ainda é marcado por decisões impostas pela 

esfera administrativa hierarquicamente mais elevada, ou pela simples transferência 

de responsabilidades, sem que haja a distribuição devida dos meios e recursos 

necessários, o que evidencia a necessidade de colaboração dos entes federados 

para a implementação de políticas públicas. Sendo assim,  

 

pode-se inferir o entendimento de que, embora tenhamos o regime 

de colaboração preconizado no artigo 211 da Constituição Federal, e 

reafirmado no artigo 8º da LDB, fundando, portanto, o marco a partir 

do qual deverá ser estabelecida a corresponsabilidade entre 

Estados, Municípios e União, o que se constata é a indefinição do 

que cabe a cada instância de poder, sobretudo quando se refere à 

constituição de instrumentos que explicitem os papéis específicos de 

cada esfera administrativa, assim como as ações que serão 

pactuadas entre os sistemas de educação com o fim de atingir o 

atendimento de toda a Educação Básica no âmbito municipal 

(ANDRADE, 2013, p. 390). 
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As heterogeneidades apontadas mais acima precisam ser levadas em conta 

na definição de formas de colaboração/cooperação entre os entes federados, por 

mais que a Constituição Federal de 1988 apenas indique a necessidade de 

regulamentação de formas de colaboração, o que ainda é uma lacuna, ou, para 

muitos, omissão do parlamento brasileiro. Inúmeras políticas públicas, 

especificamente no campo educacional, têm sido conduzidas por um  

 

tipo de “municipalização” com negociações políticas entre os Estados 

e Municípios sem que houvesse uma arena institucional que 

mediasse o estabelecimento e cumprimento de critérios claros de 

repasse de funções, de modo que este processo dependeu muito 

mais do jogo político de gestores, portanto, para além da Política 

Educacional em si (ANDRADE, 2013, p. 391). 

 

Na Política Nacional de Formação, o Decreto 6.755 (BRASIL, 2009a) aponta 

que o regime de colaboração será concretizado por meio de planos estratégicos 

formulados pelos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, 

garantindo em sua constituição representatividades de todos os entes federados. 

Esses planos estratégicos deverão contemplar o diagnóstico das necessidades de 

formação, a capacidade de atendimento das instituições públicas de educação 

superior, definir ações a serem desenvolvidas para o atendimento das necessidades 

de formação inicial e continuada nos diferentes níveis e modalidades de ensino e 

estabelecer as atribuições e responsabilidades de cada partícipe, com especificação 

dos compromissos assumidos, inclusive financeiros. 

Dessa forma, os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação 

Docente tornam-se, na implementação da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, espaços nos quais o regime de 

colaboração se institucionaliza a fim de organizar a formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica. 

É nesse contexto que figura o Plano Nacional de Formação dos Professores 

da Educação Básica (Parfor), nosso objeto de estudo. Criado para atender o 

disposto no art. 11, inciso III, do Decreto 9.755 (BRASIL, 2009a), o Parfor é um 
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programa emergencial de cursos de licenciatura dirigidos aos docentes em exercício 

há pelo menos três anos na rede pública de educação básica que sejam graduados 

não licenciados, licenciados em área diversa da atuação docente ou de nível médio, 

na modalidade Normal. 

Para a operacionalização do Parfor, foi elaborado o Manual Operativo do 

Parfor Presencial, que está publicado na página da Capes destinada ao Parfor12, 

explicitando que esse programa é realizado em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio da Capes. 

O Manual Operacional explicita os procedimentos de cooperação técnica 

entre a Capes e os Estados, bem como as atribuições dos Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente, dos municípios que manifestarem 

interesse em participar do Programa, da própria Capes e das Instituições de 

Educação Superior. O Manual aborda ainda as responsabilidades da participação 

dos alunos, as características dos cursos, o processo de disponibilização da oferta 

de vagas e a captação de demanda, apoio e operacionalização financeira do Parfor. 

 

2.4 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTEXTO DO CAMPO DE 

PESQUISA 

 

Considerando nosso objeto de estudo, o Parfor, ponderamos como 

estratégico realizar um levantamento bibliográfico sobre as produções científicas no 

campo da Política de Formação de Professores, tendo como início de recorte 

temporal a publicação do Decreto n. 6.755 (BRASIL, 2009a), que instituiu a Política 

Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, e como término o ano 

de 2012, ano anterior ao início da nossa pesquisa. 

Esse recorte temporal inicial justifica-se pelo fato de o referido Decreto 

constituir-se em um marco para a formação de professores no Brasil, com o Estado 

brasileiro assumindo pela primeira vez na história, através de IPES, a formação 

inicial e continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Verificamos 

no período posterior à publicação do Decreto até o ano de 2012 se as produções 

científicas no campo da Política de Formação de Professores voltavam-se, e de que 
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 Disponível em: <http://www.Capes.gov.br/educacao-basica/Parfor>. 
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forma, para a análise da implementação dessa política. Nossa intenção foi traçar um 

panorama das produções acadêmicas até o início da nossa pesquisa, no ano de 

2013. 

Metodologicamente, foram selecionados os anais dos eventos de duas 

reconhecidas entidades no campo do debate científico: a Associação Nacional de 

Pós-Graduação (ANPEd)13 e a Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE)14. Realizamos a análise das publicações de trabalhos completos 

em formato de comunicação científica referentes ao período de 2009 a 2012. 

Outra estratégia foi realizar o levantamento de artigos no site Periódicos 

Capes, portal eletrônico de periódicos15 e de teses e dissertações16, por 

compreendermos que este é um importante espaço de socialização da produção 

científica ao disponibilizar, ainda para consulta, todos os trabalhos defendidos em 

programas de pós-graduação do Brasil.  

Utilizamos como descritores de busca nos anais dos eventos17, 

compreendendo que estes são voltados exclusivamente para a área educacional, as 

expressões exatas Formação em serviço, Política de Formação, Regime de 

Colaboração/Cooperação e Parfor. Para o portal eletrônico dos Periódicos Capes, 

por se tratarem de espaços de difusão de produções científicas das diversas áreas 

do conhecimento, acrescentamos o termo Professores em dois descritores, a fim de 

evitar a seleção de trabalhos que não fossem da área educacional, ficando os 
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 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), fundada em 1976 

por Programas de Pós-Graduação em Educação, tem por finalidade o desenvolvimento e a 

consolidação da pós-graduação e da pesquisa na área de educação no Brasil. A ANPEd realiza 

Reuniões Anuais, que se tornaram um importante espaço de debate das questões científicas e 

políticas da área de educação, reunindo pesquisadores e estudantes e constituindo-se em referência 

na produção e divulgação do conhecimento em educação. A escolha da ANPEd foi definida também 

por ter na sua estrutura os Grupos de Trabalho de Formação de Professores (GT8), Estado e Política 

Educacional (GT5) e Política de Educação Superior (GT11). 
14 

A Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), fundada em 1961 por 

professores universitários de administração escolar e educação comparada, tem entre os seus 

objetivos incentivar a pesquisa científica e a socialização de estudos e experiências inovadoras no 

campo da política e da gestão da educação e seus processos de planejamento e avaliação. A ANPAE 

realiza simpósios bianuais que se consolidaram como referência para a divulgação de pesquisas na 

área de educação. Sua escolha recaiu também por ter um número considerável de publicações de 

trabalhos na área de formação de professores. 
15  

Disponível em: 
<
http://www.periodicos.Capes.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2014.

 

16
 Disponível em: <http://bancodeteses.Capes.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2014. 

17 
Disponíveis em: <www.anped.org.br>; <http://www.anpae.org.br>. 
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descritores da seguinte forma: Política de Formação de Professores, Formação de 

Professores em Serviço, Regime de Colaboração/Cooperação e Parfor. 

Justificamos a escolha do descritor Regime de Colaboração/Cooperação por 

querermos identificar se há no campo da Política de Formação de Professores 

trabalhos que estudam a articulação dos/entre entes federados na implementação 

da política de formação de professores, foco da nossa pesquisa. 

 Na sequência, fizemos uma breve descrição quantitativa dos resultados desse 

levantamento, com o objetivo de ilustrar o panorama do campo de pesquisa da 

Política de Formação de Professores nesse período. Em seguida, abordaremos 

qualitativamente os trabalhos que se relacionam com o objetivo de nossa pesquisa, 

procurando evidenciar a relevância acadêmica e as possíveis contribuições do 

nosso estudo para o campo da Política de Formação de Professores. 

 

2.4.1 Cenários da ANPEd, ANPAE, artigos, teses e dissertações  

 

No período definido para o levantamento das produções, 2009-2012, foram 

realizadas quatro reuniões anuais da ANPEd. Nessas reuniões, os trabalhos 

publicados foram organizados nos 23 Grupos de Trabalho, instâncias de aglutinação 

e de socialização do conhecimento produzido, que congregaram pesquisadores de 

áreas de conhecimento especializadas. No nosso levantamento, detivemo-nos em 

três desses grupos, que reúnem especificamente publicações sobre nossos 

descritores de interesse, a saber: GT8 – Formação de Professores, GT5 – Estado e 

Política Educacional e GT11 – Política de Educação Superior.  

No GT8 (Formação de Professores), dos 86 trabalhos publicados nesse 

período, encontramos 1 com o descritor Política de Formação e outro com Formação 

em Serviço. Quanto ao GT5 (Estado e Política Educacional), dos 72 trabalhos 

publicados no período, encontramos 3 com o descritor Política de Formação e 2 com 

o descritor Regime de Colaboração/Cooperação. No GT11 (Política de Educação 

Superior), identificamos apenas 1 trabalho com o descritor Política de Formação em 

um total de 55 trabalhos publicados. Não encontramos em nenhum dos GTs 

analisados publicação com o descritor Parfor. 

No período delimitado para levantamento das comunicações, a ANPAE 

realizou os XXV (2009) e XXVI (2011) Simpósios Brasileiro de Política e 
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Administração da Educação. Como os trabalhos não estão agrupados por grupos de 

trabalhos ou eixos no site do evento, contabilizamos nesses dois encontros 937 

trabalhos publicados. Destes, selecionamos 17 com o descritor Política de 

Formação, 2 com Regime de Colaboração/Cooperação e 1 com Formação em 

Serviço. Mais uma vez, não identificamos nenhum trabalho com o descritor Parfor. 

Apesar de a ANPAE ter realizado, no período pesquisado, apenas dois 

encontros (Simpósios), percebemos um maior volume de publicações no campo da 

Política de Formação, o que pode configurar esse espaço como importante 

instrumento de socialização dos estudos no campo de pesquisa da Política de 

Formação de Professores (o que de forma alguma diminui a importância dos 

espaços proporcionados pela ANPEd). 

O levantamento bibliográfico no portal eletrônico Periódicos Capes nos 

permite ter uma visão ainda mais precisa sobre as temáticas que estão sendo 

investigadas no campo da Política de Formação de Professores, uma vez que  nos 

dá acesso ao melhor da produção científica. Já o portal do Banco de Teses engloba 

as pesquisas concluídas nos programas de pós-graduação de todo o país. 

Através do portal Periódicos Capes, encontramos 3 trabalhos publicados com 

o descritor Política de Formação de Professores, 6 com Formação de Professores 

em Serviço, 9 com Regime de Colaboração e 4 com Parfor. No Banco de Teses, 

identificamos 21 trabalhos com o descritor Política de Formação de Professores (3 

teses de doutorado e 18 dissertações de mestrado), 8 com o descritor Formação de 

Professores em Serviço (3 teses e 5 dissertações), 29 com o descritor Regime de 

Colaboração (7 teses e 22 dissertações) e 3 com o descritor Parfor (3 dissertações). 
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Gráfico 1 – Síntese da quantidade de produções por descritor 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Gráfico 1, temos uma visão do quantitativo das produções por descritor e 

fonte da pesquisa. Ao todo, foram selecionadas 46 produções sobre Política de 

Formação de Professores, 42 sobre Regime de Colaboração, 16 sobre Formação de 

Professores em Serviço e 7 sobre Parfor, totalizando 111 produções acadêmicas. 

Levando em consideração o quantitativo de produções publicadas nos 

eventos pesquisados e também o volume de teses e dissertações concluídas no 

período de 2009 a 2012, o número de pesquisadores na área da educação que se 

desdobram sobre o campo da Política de Formação de Professores ainda é 

pequeno. 

André (2010) mostrou que as políticas docentes não eram objeto de interesse 

dos pesquisadores nos anos de 1990 e continuam sendo muito pouco investigadas. 

Contudo, dado o número da demanda de formação inicial de professores, ainda tão 

assustador, é imprescindível não somente investigar a formação inicial, mas também 

discutir a política de formação inicial. No tópico seguinte, faremos uma análise das 

poucas produções encontradas que se relacionam com o objetivo da nossa 

pesquisa. 
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2.4.2 Regime de Colaboração no campo da pesquisa da Política de Formação 

de Professores 

 

Quanto aos trabalhos do levantamento bibliográfico, ao analisarmos os 

resumos das produções, encontramos poucos que se relacionam com o nosso 

objetivo de investigar a implementação do Parfor a partir do regime de colaboração, 

analisando os processos dialógicos e suas contradições na materialização dessa 

ação. 

Dos 46 trabalhos encontrados com o descritor Política de Formação de 

Professores, apenas uma dissertação, de 2012, “Política de Formação dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica Implementada pelo Regime de 

Colaboração a partir do Plano de Ações Articuladas (PAR)”, de Eliane Siqueira de 

Medeiros Lazari, traz contribuições na perspectiva do objetivo de nossa pesquisa. A 

própria autora aponta no resumo do seu trabalho que o seu estudo teve como 

objetivo compreender essa política de formação, tendo como pressuposto de 

investigação a pesquisa qualitativa, através da análise documental, e que 

 

os resultados apontaram na direção de que está é uma política de 
regulação por meio de um conjunto de medidas convencionais e não 
regulamentada por uma normativa, conforme prescreve a 
Constituição Federal. Portanto, se apresenta como uma política de 
governo e não de Estado (LAZARI, 2012, p. 7). 

 

 Na conclusão de seu trabalho, Lazari (2012) destaca também que ficou 

evidenciada a relação de poder existente nas relações entre os entes federados, o 

que, segundo a autora, leva os municípios, na maioria das vezes, a apenas 

esperarem pelas ações a serem implantadas pela União ou pelos estados. Lazari 

indica, com base na análise dos documentos, a “possibilidade de novas pesquisas 

acadêmicas para avaliar os impactos da formação dos profissionais do magistério da 

Educação Básica no âmbito do Regime de Colaboração” (LAZARI, 2012, p. 180). 

 Esses questionamentos dos estudos de Lazari (2012) reforçam a importância 

da nossa pesquisa, uma vez que os municípios analisados promoveram uma 

articulação através do diálogo para a implementação do Parfor e que, dentro da 
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nossa metodologia, pretendemos dar voz a esses sujeitos, buscando, assim, avaliar 

os impactos sob uma ótica de identificar as contradições dentro desse processo. 

 Dentre as 42 produções identificadas sob o descritor Regime de Colaboração, 

encontramos duas que dialogam com o nosso objeto de pesquisa. Uma delas foi 

justamente a de Lazari (2012), a qual, pela busca e descritores que utilizamos, 

acabou também sendo relacionada aqui novamente, e a outra, de Maria Regina 

Bach (2012), com o tema “O papel do Estado do Paraná no Regime de Colaboração 

para a Formação Inicial e Continuada dos Professores dos Municípios”. A pesquisa 

de Bach procurou identificar por meio da pesquisa bibliográfica, usando o método de 

análise de políticas públicas, a existência de uma política pública no estado do 

Paraná que contemple o Regime de Colaboração. A autora concluiu seu trabalho 

afirmando que, 

 

na análise das ações referentes a formação de professores por meio 
do Modelo de Processo, pode-se constatar que não houve 
diferenciação financeira, de orientação pedagógica ou interferência 
administrativa que modificasse as relações de poder pré-existentes, 
pois as instâncias de planejamento e avaliação permaneceram 
separadas dos públicos a que destinam, os critérios de 
implementação mais responsabilizaram os municípios do que 
incentivaram as suas participações (BACH, 2012, p. 107). 

 

Essa percepção de Bach reforça ainda mais o objetivo de nossa pesquisa, no 

sentido de que, para além do que foi constatado, incluindo as vozes das 

representações dos três entes federados, queremos perceber nessas “relações”, 

citadas pela autora, as possíveis contradições que emergem desse processo de 

implementação do Parfor. 

Quanto ao descritor Formação de Professores em Serviço, nenhum dos 16 

trabalhos publicados se relaciona com o nosso objetivo de pesquisa. Por fim, 

utilizado o descritor Parfor, das 7 publicações que encontramos no Portal Periódicos  

Capes, um artigo de Elisângela Alves da Silva Scaff (2011), com o tema “Formação 

de professores da educação básica: avanços e desafios das políticas recentes”, que 

realiza uma análise do Parfor, se relaciona com o nosso objeto de pesquisa. 

Buscando descrever e analisar a implantação e implementação do Parfor no estado 

do Mato Grosso do sul, o artigo tem como base a análise documental. Dentre as 

conclusões de sua pesquisa, a autora descreve no artigo que 
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essas políticas, pelo menos no campo do discurso, buscam aliar a 
formação do professor à valorização profissional; no entanto, não foi 
possível identificar qualquer dispositivo normativo que assegure o 
estabelecimento dessa relação por estados, municípios e Distrito 
Federal no que se refere ao Parfor. Cabe, nesse sentido, o 
desenvolvimento de novos estudos que investiguem, no processo de 
implementação desse plano, o possível surgimento de iniciativas 
nacionais e/ou subnacionais nessa direção (SCAFF, 2011, p. 479). 

 

A constatação da inexistência de dispositivo normativo que assegure o 

estabelecimento da relação entre Estados, Municípios e Distrito Federal para a 

implementação do Parfor é relevante no sentido de que a pesquisa aponta para a 

necessidade de regulamentação do Regime de Colaboração. No entanto, nossa 

pesquisa se enquadra na conclusão da autora sobre a necessidade de novos 

estudos que investiguem, no processo de implementação do Parfor, o possível 

surgimento de iniciativas que contribuam na direção de fornecer subsídios para a 

regulamentação do Regime de Colaboração, no caso específico, para a 

implementação do Parfor. 

A partir dos contextos aqui apresentados, é possível percebermos uma das 

principais contradições em relação à formação de professores no Brasil. Por um 

lado, cresceram e se expandiram as medidas governamentais para a ampliação do 

número de docentes com a formação considerada adequada ao projeto político em 

vigor, por outro, constata-se que ainda não há uma normatização que defina e 

assegure as responsabilidades dos entes federados nesse processo. 

Neste capítulo, foi possível discutirmos a Política de Formação de 

Professores a partir dos contextos das reformas internacionais, legislação 

educacional vigente, regime de colaboração e campo de pesquisa acadêmica. No 

próximo capítulo, apresentaremos a base teórica e o percurso metodológico da 

nossa pesquisa. 
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3 BASE TEÓRICA E PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo, compreendendo que é nas relações sociais que a sociedade 

se constrói, mediante processo histórico, dialético e de transformação, 

descreveremos a base teórica e o percurso metodológico da nossa pesquisa, a qual, 

conforme exposto, tem como objetivo investigar a implementação do Parfor a partir 

do regime de colaboração, analisando os processos dialógicos e suas contradições 

na materialização dessa ação no estado da Bahia. 

 

3.1 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO UMA 

COMPLEXIDADE DENTRO DA TOTALIDADE 

 

 Optamos por uma base teórica que nos fornecesse os fundamentos para 

fazermos um estudo da realidade em seu movimento, indo além da aparência 

fenomênica, analisando as partes em constante relação com a totalidade e 

procurando perceber as contradições inerentes a esse processo, que é dinâmico.  

Portanto, nossa opção caminha pela dialética materialista histórica enquanto 

concepção de mundo e método que permite uma apreensão radical (que vai à raiz) 

da realidade. Essa dialética, enquanto unidade teórica e prática, busca a 

transformação e novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade 

histórica (FRIGOTTO, 2001). A esse respeito, Masson (2013, p. 59) afirma: 

A opção por trabalhar com esta perspectiva teórica não é apenas 
uma definição meramente epistemológica, pois deve estar coerente 
com a visão de mundo do investigador e com o seu compromisso 
político pela transformação do real em favor dos interesses da classe 
trabalhadora. 

 

Deixamos claro que nossa escolha metodológica parte, antes de tudo, de uma 

perspectiva teórica, a qual vê nas relações de produção de toda sociedade o ponto 

de partida metódico e a chave do conhecimento histórico nas relações sociais, 

compreendendo que a realidade sócio-histórica constitui sempre uma totalidade 

concreta e articulada.  
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A sociedade é uma totalidade complexa formada por um conjunto de 

complexidades, as quais somente são possíveis porque ela é composta por 

indivíduos sociais, constituindo, em suas diversas relações, sistemas que os 

vinculam. Trata-se de uma totalidade articulada e cada complexidade dessa 

totalidade forma instâncias sociais que têm também suas particularidades, suas 

naturezas específicas, que são, não igualmente, cortadas por contradições e 

antagonismos. 

Compreendemos que “somente nesse contexto, que integra os diferentes 

fatos da vida social (enquanto elementos do desenvolvimento histórico) numa 

totalidade, é que o conhecimento dos fatos se torna possível enquanto 

conhecimento da realidade” (LUKÁCS, 2012, p. 76). Contudo, Netto (2011, p. 57-58) 

aponta que 

 

uma questão crucial reside em descobrir as relações entre os 
processos ocorrentes nas totalidades constitutivas tomadas na sua 
diversidade e entre elas e a totalidade inclusiva que é a sociedade 
burguesa. Tais relações nunca são diretas; elas são mediadas não 
apenas pelos distintos níveis de complexidade, mas, sobretudo, pela 
estrutura peculiar de cada totalidade. Sem os sistemas de mediações 
(internas e externas) que articulam tais totalidades, a totalidade 
concreta que é a sociedade burguesa seria uma totalidade 
indiferenciada – e a indiferenciação cancelaria o caráter do concreto, 
já determinado como “unidade do diverso”. 

 

 Caracterizamos, assim, o campo da Educação como uma das complexidades 

da totalidade concreta, inclusiva e macroscópica, entendida como sociedade 

burguesa, objeto de estudo de Marx. Levando em consideração que nossa opção 

teórico-metodológica tem como foco a análise de uma realidade concreta, nosso 

objeto de estudo se encontra dentro do campo da Educação, mais especificamente 

da Política de Formação de Professores, que é uma complexidade dentro da 

complexidade. 

 

3.2 A CONTRADIÇÃO COMO CATEGORIA CENTRAL PARA A APREENSÃO DO 

MOVIMENTO DO NOSSO OBJETO DE ESTUDO 

  



43 

 

 Tomando como base que a totalidade concreta é composta por 

complexidades complexas, compreendemos que é a partir da dialética e pela análise 

das contradições presentes nos movimentos constantes da própria dialética que se 

torna possível uma interpretação do real mediante estudos de causas e efeitos. 

 

Quando a teoria, enquanto conhecimento da totalidade, abre 
caminho para a superação dessas contradições, para sua supressão, 
ela o faz mostrando as tendências reais do processo de 
desenvolvimento da sociedade, que são chamadas a superar 
realmente essas contradições na realidade social, no curso do 
desenvolvimento social (LUKÁCS, 2012, p. 80). 

 

 Mororó (2005) destaca que o estudo da contradição como princípio do 

desenvolvimento apresenta três características, a saber: a) a contradição é interna; 

b) a contradição é inovadora; c) há unidade entre os contrários. 

Na contradição interna, todo movimento é consequência de uma luta de 

contrários. No entanto,  

 

Não basta constatar o caráter interno da contradição, pois a 
contradição só se resolverá quando, finalmente, o novo superar 
definitivamente o velho, aparecendo, portanto, o caráter inovador, a 
fecundidade das contradições internas: onde se desenvolve uma 
contradição lá está a presença do novo, a promessa de sua vitória, 
pois os contrários em luta buscam a superação da contradição, 
superando-se a si próprios (MORORÓ, 2005, p. 29). 

 

 Dentro desse contexto, nosso objetivo consiste em apreender o movimento do 

nosso objeto (Parfor) a partir da investigação de sua implementação, tendo como 

base um dos núcleos categóricos centrais do materialismo histórico dialético: a 

contradição. Neste estudo, compreendemos que o que dinamiza a totalidade são as 

contradições, mas, se não for pela mediação, as totalidades movidas por suas 

contradições seriam apenas totalidades indiferenciadas. 

 Portanto, tendo em vista as mediações, acreditamos que há possibilidades no 

caráter inovador, que podem surgir na exposição do objeto, como nos demonstra 

Lukács (2012, p. 100): 
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O ponto de vista metódico da totalidade, que aprendemos a 
reconhecer como problema central, como condição primordial do 
conhecimento da realidade, é um produto da história num duplo 
sentido. Em primeiro lugar, somente com a evolução econômica que 
produziu o proletariado, com o nascimento do próprio proletariado 
(portanto, numa etapa determinada da evolução social), com a 
transformação assim surgida do sujeito e do objeto relativos ao 
conhecimento da realidade social, que a possibilidade objetiva e 
formal do materialismo histórico pôde surgir como conhecimento. Em 
segundo lugar, é somente no curso da evolução do proletariado que 
essa possibilidade de compreender o sentido do processo histórico 
como imanente a esse processo, deixando de ver nele um sentido 
transcendente, mitológico ou ético, a ser relacionado com um 
material despojado de sentido, pressupõe que o proletariado tenha 
uma consciência altamente evoluída a respeito de sua própria 
situação, portanto, que seja um proletariado em certa média 
altamente avançado na sequência de uma longa evolução.  

 

Nesse sentido, converter uma possibilidade em realidade demanda a 

vontade política organizada dos homens. No movimento de estudo do nosso objeto, 

procuramos, através de contradições internas e análise das mediações, perceber as 

possibilidades apontadas pelo caráter inovador das contradições, levando em 

consideração todas as complexidades e interesses em jogo. 

 

3.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Para alcançar o propósito da nossa pesquisa, que é investigar a 

implementação do Parfor a partir do regime de colaboração, analisando os 

processos dialógicos e suas contradições na materialização dessa ação no estado 

da Bahia, delineamos alguns objetivos específicos. 

O primeiro foi realizar o levantamento e a análise do material bibliográfico 

sobre a Política de Formação de Professores, sendo esse movimento importante em 

dois sentidos complementares: o primeiro deles se deu para conhecermos as 

pesquisas que, no campo da Política de Formação de Professores, trilharam 

caminhos na direção de compreender o Parfor, trazendo suas contribuições e 

demarcando a importância da pesquisa; o segundo foi fundamental para 
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identificarmos tanto os elementos legais que regulamentaram o Parfor quanto o 

material bibliográfico sobre essa Política de Formação e o regime de colaboração. 

Essa identificação exigiu a apreciação dos instrumentos e documentos legais 

de regulamentação do Parfor, dos registros das reuniões e relatórios do Forprof e do 

Educavale e dos termos de cooperação estabelecidos entre os municípios e as IPES 

para oferta dos cursos. 

Para alcançar o segundo objetivo, buscamos, através do método de 

exposição, que consiste na análise social real do movimento do objeto em estudo, 

mostrar como se constituiu a proposta do Parfor para os municípios do Território do 

Vale do Jiquiriçá, identificando possíveis contradições nesse processo de 

implementação do(s) curso(s) de graduação para os professores por meio do Parfor. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, visa expor o caráter inovador das 

contradições internas na implementação do Parfor, evidenciando os desafios 

presentes na efetivação do regime de colaboração no campo da formação de 

professores. 

Dentro da perspectiva dialética materialista histórica, consideramos 

imprescindível escutar os sujeitos que atuaram ou exerceram funções à frente dos 

órgãos representantes dos entes federados envolvidos diretamente com o processo 

de implementação do Parfor no período de 2009 a 2014. Portanto, foram ouvidos 

representantes dos municípios do Território do Vale do Jiquiriçá, do Forprof e da 

Capes, pois compreendemos que a utilização dessa técnica de coleta de dados foi 

uma das estratégias usadas para percebermos as contradições nessa dinâmica de 

investigação da implementação do Parfor, mesmo sabendo que os discursos dos 

sujeitos trazem em sim relações de poder, reforçando ou omitindo condições 

específicas. 

 

3.3.1 Delimitando o cenário da pesquisa  

 

Neste estudo, optamos por delimitar nosso campo de pesquisa no estado da 

Bahia, especificamente no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá. A escolha 
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desse Território de Identidade se deu pela implicação militante18 do mestrando e 

levando em consideração que a articulação promovida pelos sujeitos que atuaram 

no período de 2009 a 2012 à frente das secretarias municipais de educação dos 

municípios desse território provocou a construção de um diálogo que, a priori, 

aparentemente, não estava proposto no planejamento de ações do Forprof, o que 

pode se configurar como um ineditismo na implementação do Parfor no estado da 

Bahia. Como consequência desse diálogo, houve uma reestruturação por parte do 

Forprof e de Instituições Públicas do Ensino Superior para o atendimento da 

demanda de formação de professores desses municípios. 

O Território do Vale do Jiquiriçá está localizado a 150 km a oeste de Salvador 

e possui 21 municípios, os quais, juntos, somam 359.09619 habitantes, distribuídos 

em uma área total de 12.415,98 km². Nesse território, no ano de 2009, foi criada 

formalmente a Associação dos Municípios do Vale do Jiquiriçá (Mercovale), uma 

iniciativa dos prefeitos com o objetivo de ampliar e fortalecer a capacidade 

administrativa, econômica e social dos municípios, prestando-lhes assistência 

técnica nas atividades meios e nas atividades fins, além de promover, incentivar, 

viabilizar a cooperação intermunicipal e intergovernamental. A Mercovale construiu 

uma dinâmica própria de funcionamento, regulamentada através de estatuto, com 

coordenação eleita entre os prefeitos e reuniões com periodicidade mensal e 

itinerante20. De acordo com o estatuto da entidade, ela também previa estimular e 

auxiliar a organização de Fóruns de Secretários Municipais, nas diversas áreas de 

atuação dos municípios, visando ações integradas. 

O Educavale surgiu dentro da estrutura da Mercovale, com regimento interno 

próprio, tendo como finalidades: 

 

I – promover a troca de experiências administrativas na área 
educacional entre os municípios associados; II – mobilizar os 
municípios, visando defender e reivindicar os interesses das 
administrações municipais da Região na área educacional, junto às 
demais esferas de Governo, bem como frente à sociedade, buscando 
soluções para problemas comuns; III – auxiliar e estimular a 
discussão e a implementação, junto aos municípios associados, de 
políticas públicas educacionais, visando o desenvolvimento local e 

                                                           
18

 O mestrando atuou como Secretário de Educação do município de Planaltino, localizado no Vale do 
Jiquiriçá, no período de janeiro de 2009 até dezembro de 2012. Atuou também como Coordenador do 
Educavale por dois mandatos (junho/2010 a junho/2011 e junho/2012 a dezembro/2012). 
19

 Fonte: SEPLAN-SEI. Disponível em: <http://www.sigbahia.ba.gov.br/ Cardapio/sigRelTerritorios>. 
20

 A cada mês, um município diferente do território sediava a reunião. 
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regional; IV – buscar conjuntamente assessoria na elaboração e 
execução de planos, programas e projetos relacionados a educação; 
V – promover, incentivar, viabilizar a cooperação intermunicipal, 
intergovernamental e com a sociedade civil organizada, na 
elaboração de projetos e programas educacionais; VI – estimular e 
auxiliar na organização de Fóruns por modalidade de ensino, visando 
discutir ou socializar ações integradas; VII – estimular e promover o 
intercâmbio técnico-educacional entre os municípios do Vale do 
Jiquiriçá; VIII – incentivar parcerias entre os municípios associados 
na elaboração e execução de projetos que contribuam para 
superação de problemas comuns (FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE 
EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JIQUIRIÇÁ, 2010, p. 
2). 

 

As reuniões realizadas pelo Educavale seguiam a mesma dinâmica adotada 

pela Mercovale, caracterizando-se como itinerantes e tendo sua coordenação eleita 

entre os próprios secretários de educação. No Educavale, a formação inicial de 

professores foi o primeiro ponto de pauta entre as secretarias de educação dos 

municípios do Território, que apresentavam na época dificuldades em garantir as 

contrapartidas para que os professores tivessem acesso aos cursos de formação 

ofertados pelo Parfor. 

Após uma análise prévia do quadro de demanda21 construído pelo Educavale 

e das atas das primeiras reuniões, constatamos que a discussão sobre o 

atendimento para a formação dos professores tinha como foco prioritário a maior 

demanda de formação. O quadro indicava que 1.390 professores das redes de 

educação de 21 municípios do Vale do Jiquiriçá estavam atuando em sala de aula 

de escolas de educação infantil e ensino fundamental sem ter formação em nível 

superior. Desse total, 932 eram professores que atuavam especificamente na 

educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, necessitando de 

formação inicial em Pedagogia. Realizamos ainda um levantamento e constatamos 

que existiam, até o início de 2014, após as discussões realizadas no Educavale, 

sete municípios atendidos pelo Parfor através da constituição de cinco Polos de 

Formação de Professores22. Destes, três estão ligados à Universidade do Estado da 

                                                           
21

 Quadro de demanda foi um levantamento realizado pelo Educavale, no qual cada município do 
território informa a quantidade de professores que atuam na educação básica em suas redes de 
ensino e que ainda não possuem a formação inicial em nível superior. Observar Anexo. 
22

 Polo de formação é a nomenclatura utilizada para o estabelecimento de oferta de cursos de forma 
regionalizada dentro do Território do Vale do Jiquiriçá. Um Polo corresponde a um curso oferecido por 
uma Instituição de Ensino Superior em determinado município, levando em consideração a demanda 
de formação e a proximidade dos municípios atendidos. Esse conceito foi elaborado nas discussões 
do Educavale com IAT e Forprof. 
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Bahia (UNEB), sendo um no município de Planaltino, um em Maracás (atendendo 

também o município de Lajedo do Tabocal) e outro em Elísio Medrado, o qual 

atende, conjuntamente, o município de São Miguel das Matas. Os outros dois Polos 

são atendidos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), sendo um 

localizado no município de Santa Inês e outro no de Jaguaquara. 

De posse desses dados, definimos como critério trabalhar com municípios 

que possuíam ou estavam sendo atendidos pelos Polos de formação de professores 

em Pedagogia, bem como com um município que, no quadro de demanda, 

apresentou uma solicitação igual ou superior a quarenta professores e que ainda 

não contava com atendimento de um Polo de formação. 

Sendo assim, para a nossa pesquisa, trabalhamos com seis municípios, nos 

quais investigamos o movimento de implementação do Parfor a partir do Regime de 

Colaboração. Cinco deles foram contemplados com cursos de formação em 

Pedagogia através dos Polos citados anteriormente: Maracás (99 professores)23, 

Lajedo do Tabocal (40 professores), Elísio Medrado (51 professores), São Miguel 

das Matas (31 professores) e Jaguaquara (40 professores), bem como Brejões (70), 

que no período da pesquisa ainda não estava sendo atendido.  

 

3.3.2 Procedimentos investigativos e seus sujeitos 

  

Visando atender aos objetivos propostos para nossa pesquisa, trabalhamos 

com dois instrumentos de coleta de dados: a análise documental e a entrevista. 

 

3.3.2.1 Análise documental 

 

 O trabalho de análise de documentos foi estratégico para a compreensão do 

contexto e o levantamento das contradições nas quais se insere o nosso objeto de 

pesquisa. Para Cellard (2010, p. 295), graças ao documento,  

                                                           
23

 Demanda inicial de formação de professores em Pedagogia, apresentada no levantamento 
realizado pelo Educavale. 
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[...] pode-se operar um corte longitudinal que favorece a observação 
do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, 
conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 
etc., bem como o de sua gênese até os nossos dias. 

 

Entretanto, conforme pondera o autor, continua sendo básico usar de 

prudência e avaliar adequadamente, com um olhar crítico, a documentação que se 

pretende analisar, destacando que essa avaliação crítica constitui a primeira etapa 

de toda análise documental. 

Selecionamos para análise, além da Lei 9.394 (BRASIL, 1996a), documentos 

publicados a partir do Decreto 6.094 (BRASIL, 2007b), os quais dispõem sobre a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, por 

considerar que o Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor) foi pensado e 

formulado com base no inciso XII1 do artigo 2º desse Decreto. Examinamos também 

o Decreto 6.755 (BRASIL, 2009a), que institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica; a Portaria Normativa n. 09, de 30 

de junho de 2009, que institui o Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação (BRASIL, 2009b); a Portaria 

MEC 883 (BRASIL, 2009c), que estabelece as diretrizes para o funcionamento dos 

Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente; e o Manual 

Operativo do Parfor Presencial, disponibilizado pela Capes em seu sítio eletrônico24 

(BRASIL, 2014). Além disso, analisamos relatórios e documentos disponibilizados 

pelo Educavale e as atas das reuniões realizadas pelo Forprof no período de 2009 a 

2012, bem como os termos de convênios assinados entre os municípios e as 

instituições de ensino superior para a oferta de cursos do Parfor. 

 

Abrangência Documento Descrição 

Nacional 

Lei n. 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 

Decreto n. 6.094 de 24 
de abril de 2007 

Dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso todos pela Educação, pela 
União Federal, em regime de colaboração com 
Municípios, Distrito Federal, Estados, famílias e 
comunidade, mediante programas e ações de 
assistência técnica e financeira, visando a 
mobilização social pela melhoria da qualidade da 

                                                           
24

 Disponível em: <http://www.Capes.gov.br/educacao-basica/Parfor>. 
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educação básica. 

Decreto n. 6.755 de 29 
de janeiro de 2009 

Institui a Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, 
disciplina a atuação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), no fomento a programas de formação 
inicial e continuada, e dá outras providências. 

Portaria Normativa n. 09 
de 30 de Junho de 2009 

Institui o Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica no âmbito do 
Ministério da Educação. 

Portaria n. 883 de 16 de 
setembro de 2009 

Estabelece as diretrizes para o funcionamento 
dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 
Formação Docente, criados pelo Decreto 6.755, 
de 29 de Janeiro de 2009. 

Plano Nacional de 
Formação de Professores 
da Educação Básica – 
Parfor Presencial – 
Manual Operativo, 
publicado via web em 25 

de fevereiro de 2014 

Procedimentos de cooperação técnica entre a 
Capes/estados; atribuições dos Fóruns Estaduais 
Permanentes de Apoio à Formação Docente; da 
participação dos municípios; atribuições da 
Capes; responsabilidades das Instituições de 
Educação Superior; da participação dos alunos; 
das vagas e características dos cursos; do 
processo de disponibilização da oferta de vagas e 
captação de demanda; do apoio financeiro; da 
prestação de contas por parte das IES; das 
bolsas. 

Estadual 

Atas de Reuniões do 
Fórum Estadual 
Permanente de Apoio à 
Formação Docente 

Registros das pautas e discussões sobre o 
processo de implementação do Parfor no Estado 
da Bahia pelas diversas representações que 
compõem o Fórum. 

Local 

Atas de Reuniões, 
Relatórios e Documentos 
Elaborados pelo Fórum 
dos Secretários de 
Educação dos Municípios 
do Vale do Jiquiriçá 

Registros das pautas e discussões sobre o 
processo de implementação do Parfor no 
Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, com 
dados sobre demanda de formação de 
professores. 

Modelo de Convênio 
assinado entre 
Municípios e Instituições 
de Ensino Superior 

Convênio que tem como objeto a Cooperação 
Técnico-Administrativa entre as partes 
convenentes, para a implantação e 
implementação do(s) curso(s) de graduação para 
os professores da rede municipal de ensino do 
respectivo município, através do Parfor. 

Quadro 1: Documentos analisados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 

3.3.2.2 Entrevista e questionário 
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A entrevista e o questionário se constituem como importantes instrumentos de 

coleta de dados, porque trazem as vozes dos representantes dos entes federados 

para a nossa investigação, o que é fundamental para alcançarmos os objetivos 

propostos. Objetivando essa escuta, trabalhamos na perspectiva da entrevista 

reflexiva apresentada por Szymanski (2011), por compreendermos que ela coloca a 

entrevista na arena de conflitos e contradições. Citando Banister (1994), Szymanski 

(2011, p. 10) afirma que esse “instrumento tem sido empregado em pesquisas 

qualitativas como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos 

complexos demais para serem investigados por instrumentos fechados num formato 

padronizado”. 

Nesse sentido, a entrevista é vista como meio de compreender e interpretar 

fatos das realidades sociais, considerando o ponto de vista dos sujeitos envolvidos. 

No entanto, corroboramos com Poupart (2010, p. 215) quando afirma que 

 

[...] realidades sociais não se deixam facilmente apreender, sendo 
transmitidas através do jogo e das questões das interações sociais 
que a relação de entrevista necessariamente implica, assim como do 
jogo complexo das múltiplas interpretações produzidas pelos 
discursos. 

 

Com esse entendimento, definimos por entrevistar sujeitos representantes 

dos entes federados municípios e estados que atuaram no processo de 

implementação do Parfor no período entre 2009 e 2014. 

No tocante à União (um dos entes federados), dada a distância geográfica 

entre o pesquisador e os seus representantes, que deveriam ser ouvidos quanto ao 

processo de implementação do Parfor, utilizamos como instrumento o questionário 

estruturado com questões abertas, através do qual buscamos levantar, sob o olhar 

da União, como se constituiu a implementação do Parfor.  

Nos municípios, realizamos entrevistas com os secretários municipais de 

educação25, por entendermos que eles, como representantes legais da educação em 

seus municípios, foram os sujeitos que estiveram à frente das discussões sobre a 

implementação do Parfor no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, sendo 

diretamente partícipes das decisões e dos acordos firmados. 

                                                           
25

 Maracás, Lajedo do Tabocal, Jaguaquara, Brejões, Elísio Medrado. 
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É importante destacarmos que entre 2009 e 2014 ocorreram dois períodos de 

gestão administrativa, sendo o primeiro de 2009 a 2012 e o segundo iniciado em 

2013. Dentro desse contexto, constatamos, através de levantamento prévio, que, 

apesar de trabalharmos com seis municípios, devido a essa dinâmica de 

transitoriedade da gestão administrativa, que faz parte da nossa organização 

democrática, identificamos onze sujeitos que atuaram como secretários de educação 

nesses municípios no período de 2009 a 2014. Desse total, entrevistamos seis 

sujeitos (ver Quadro 2), que foram selecionados com base na análise preliminar de 

registros das reuniões do Educavale, adotando-se como critério a participação no 

processo de implementação do Parfor e o atendimento do município por Polo de 

formação, para o caso dos municípios contemplados. No caso de Brejões, 

entrevistamos um secretário de educação que participou do processo de discussão, 

mas esse município ainda não havia sido contemplado no atendimento de Polo de 

formação na época. 

 

Município Nome Fictício Sexo Período de 

atuação 

Formação 

Maracás Maracás Feminino 2006-2014 Licenciado em 

Letras/Especialização na 

área educacional 

Lajedo do 

Tabocal 

Lajedo1 Feminino 2009-2012 Licenciado em 

Pedagogia/Especialização na 

área educacional 

Lajedo2 Masculino 2014 Licenciado em 

Pedagogia/Especialização na 

área educacional 

Jaguaquar

a 

Jaguaquara Feminino 2008-2012 Licenciado em 

Letras/Especialização na 

área educacional 

Elísio 

Medrado 

Elísio Masculino 2013-2014 Licenciado em Física 

Brejões Brejões Masculino 2010-2012 Graduado em Comunicação 

Social/Especialização na 

área educacional 

Quadro 2: Caracterização dos representantes do ente federado municípios 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

As entrevistas com os secretários de educação justificaram-se também para 

que pudéssemos construir uma compreensão a respeito de como se implementou o 
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Parfor no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, contemplando os seguintes 

aspectos: como se constituiu e se apresentou inicialmente a proposta do Parfor e 

quais foram os caminhos que os secretários buscaram para atender a demanda de 

formação e as possíveis contradições nesse processo de implementação. 

No âmbito do Estado, a Portaria do Ministério da Educação n. 883, de 16 de 

setembro de 2009, que estabelece diretrizes nacionais para o funcionamento dos 

Forprofs, criados pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, deixa claro que todos 

os estados que aderiram ao Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica deveriam instalar seu Forprof. A responsabilidade de convocação 

era do Secretário de Estado da Educação, que deveria presidir o Fórum. 

Como a Secretaria da Educação do Estado da Bahia possuía na sua estrutura 

organizacional um instituto responsável pela formação de professores, o IAT, na 

criação do Forprof Bahia, a vice-presidência do Fórum ficou a cargo da diretoria 

geral desse instituto. Desde a sua constituição, em 2010, que as reuniões do Forprof 

Bahia são conduzidas pela pessoa que assume a diretoria geral do IAT. 

Sendo assim, em nossa análise preliminar das atas de registro das reuniões 

do Forprof Bahia, identificamos que dois sujeitos ocuparam o cargo de diretor geral 

do IAT no período de 2009 a 2014, consequentemente, atuando também na 

condução dos trabalhos do Forprof Bahia, conforme caracterizado no Quadro 3. 

 

Órgão Nome Fictício Sexo Período de 

atuação 

Formação 

Instituto 

Anísio 

Teixeira 

Dirigente IAT1 Masculino 2007-2011 Graduado em Comunicação 

Social/ Mestrado em 

Educação/ Doutorado em 

Educação 

Instituto 

Anísio 

Teixeira 

Dirigente IAT2 Feminino 2011-2014 Graduada em Ciências e 

Estatística/Mestrado em 

Estatística/Doutorado em 

Educação 

Quadro 3: Caracterização dos representantes do ente federado estado 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Para a nossa pesquisa, entrevistamos esses dois sujeitos, buscando 

investigar: como foi esse percurso de instituição/implementação do Parfor no estado 

da Bahia; como se chegou ao diagnóstico inicial da demanda de formação de 

professores; como ocorreu o processo de criação do Fórum, as atribuições do 
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Forprof, a elaboração de uma Política Estadual de Formação de Professores e o 

Plano Estratégico de Formação de Professores; quais foram os principais desafios 

que o estado da Bahia enfrentou na implementação do Parfor; quais os caminhos 

que o Forprof buscou para superar esses desafios; como se deu a relação com os 

municípios. 

No âmbito da União, o Parfor é coordenado pela Capes, ligada ao Ministério 

da Educação. Em sua estrutura, a Capes possui uma Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica, que conta com uma Coordenação Geral de 

Docentes da Educação Básica, responsável por coordenar o Parfor. No período de 

2009 a 2014, três sujeitos ocuparam essa coordenação. No entanto, para a nossa 

pesquisa, conforme caracterizado no Quadro 4, conseguimos contato com dois 

deles, sendo que um atuou na fase inicial de constituição e implantação do Parfor e 

o outro coordena atualmente o processo de implementação do Parfor. 

 

Órgão Nome 

Fictício 

Sexo Período de 

atuação 

Formação 

Coordenação 

Geral de 

Docentes da 

Educação 

Básica/Capes 

Dirigente 

Capes1 

Feminino 2008-2009 Graduação em Serviço 

Social/Mestrado em 

Educação/Doutorado em 

Educação/Pós-Doutorado 

Coordenação 

Geral de 

Docentes da 

Educação 

Básica/Capes 

Dirigente 

Capes2 

Feminino 2011-2014 Licenciada em 

Letras/Mestrado em 

Desenvolvimento 

Sustentável/Doutorado em 

Política Social 

Quadro 4: Caracterização dos representantes do ente federado União 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Como os sujeitos entrevistados não residiam no mesmo estado do 

pesquisador, optamos pela utilização de um questionário estruturado enviado por 

meio eletrônico, através do qual procuramos analisar: o processo de implantação do 

Parfor; os maiores desafios e dificuldades na implementação do Parfor; o contexto 

de aprovação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 

Básica; a relação da Política de Formação com o Parfor; as atribuições e 

responsabilidades dos entes federados para a implantação do Parfor; as atribuições 

e as responsabilidades específicas dos municípios; o aporte financeiro específico 



55 

 

para os municípios arcarem com suas contrapartidas na implementação do Parfor; e 

o uso dos recursos financeiros destinados às Instituições Públicas de Ensino 

Superior. 

Ressaltamos que na análise dos dados utilizaremos os nomes fictícios 

registrados nos Quadros 2, 3 e 4 para identificar a fala de cada representante dos 

entes federados. 

 

3.3.3 A organização dos dados 

 

 Entendemos que a organização dos dados leva a um processo 

essencialmente indutivo na construção de categorias. Portanto, na perspectiva 

dialética-materialista-histórica, as categorias exprimem 

 

[...] formas de modo de ser, determinações de existência, 
frequentemente aspectos isolados de [uma] sociedade determinada – 
ou seja: elas são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são 
categorias ontológicas); mediante procedimentos intelectivos 
(basicamente, mediante a abstração), pesquisador as reproduz 
teoricamente (e, assim, também pertencem à ordem do pensamento 
– são categorias reflexivas) (NETTO, 2011, p. 46). 

 

Nesta pesquisa de campo, selecionamos documentos sobre a Política 

Nacional de Formação de Professores a partir do ano 2007, os quais foram citados e 

elencados anteriormente. Para as entrevistas, utilizamos roteiros, tendo como base 

blocos de questões alinhados com os objetivos da nossa pesquisa, e, para registro 

das falas, usamos um gravador digital. As entrevistas foram transcritas na íntegra. 

Com base nos dados das entrevistas e nos dos questionários, construímos 

para cada ente federado um quadro, no qual organizamos os dados dos 

representantes entrevistados, de modo a propiciar um confronto entre os 

documentos legais, normativos e orientadores e os discursos dos sujeitos 

representantes dos entes federados envolvidos no processo. No quadro, dispomos 

de três temáticas gerais para a organização das informações, a saber: processo de 

implementação do Parfor; desafios na implementação do Parfor; possibilidades na 

implementação do Parfor. 
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3.3.4 A análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, temos claro que os estudos sobre políticas públicas 

educativas podem evidenciar a disputa que envolve os processos de definição e de 

implementação de políticas (MASSON, 2013), o que é foco de nossa proposta. 

Portanto, dentro da concepção teórica do materialismo histórico dialético, a análise 

dos dados partiu do método de exposição, por meio do qual procuramos apreender 

o movimento do nosso objeto em estudo. 

No entanto, sabemos que dentro da dialética 

 

[...] não há um caminho pré-configurado, uma chave de outro ou uma 
determinada metodologia de acesso ao verdadeiro. Ao contrário, há 
sempre que galgar escarpas, ou seja, abrir caminhos através do 
próprio objeto, devassá-lo no corpo a corpo da pesquisa [...]. Não há 
guias, mapas ou expedientes que pavimentem estabelecidos. O 
rumo só está inscrito na própria coisa e o roteiro da viagem só é 
visível, olhando para trás, do cimo luminoso, quando, a rigor, já não 
tem serventia, nem mesmo para outras jornadas, a não ser como 
cintilação evanescente, tanto mais esquiva ou enganosa quanto mais 
à risca for perseguida, exatamente porque é a luminosidade 
específica de um objeto específico. As pegadas que ficam podem ser 
esquadrinhadas e repisadas, não são inúteis, mas não ensinam a 
andar [...] (CHASSIN, 2009 apud MASSON, 2013, p. 73). 

 

Nosso procedimento de análise leva em consideração a implementação do 

Parfor dentro de um contexto de totalidade dinâmica e articulada, evidenciando as 

forças e os interesses implícitos nessas complexidades e procurando identificar nas 

contradições elementos que obstaculizam e que poderão indicar quais caminhos 

tendem a contribuir, ou não, para avançar na construção de uma Política de 

Formação de Professores que efetivamente tenha compromisso com um projeto 

social que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, pois: 

 

[...] é necessário enfatizar que o investigador que se utilizar da 
concepção marxista como fundamento teórico para a análise das 
políticas educativas deve ter como foco a defesa da emancipação 
humana. Isso significa que deve ter como finalidade última a 
superação radical da sociedade capitalista, bem como deve contribuir 
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para evidenciar as formas possíveis de se garantir o papel essencial 
da atividade educativa emancipatória (MASSON, 2013, p. 69). 

 

Nesse sentido, buscamos através do confronto crítico dos documentos e das 

entrevistas compreender as contradições na implementação da Política Nacional de 

Formação de Professores no Território do Vale do Jiquiriçá, sob a égide do regime 

de colaboração. 

 Na sequência, como nos orienta Cellard (2010), chega o momento de reunir 

todas as partes – elementos da problemática ou do quadro teórico, contexto, 

autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos-chaves –, no intuito 

de fornecer uma interpretação coerente, levando em conta o questionamento inicial 

da nossa pesquisa. 

Nessa perspectiva, delineamos para investigação da implementação do 

Parfor expor as contradições internas a esse processo inicialmente através da 

análise de cinco campos: a) aspectos legais, normativos e orientadores do processo 

de implementação do Parfor; b) o processo de constituição e apresentação do 

Parfor; c) o processo inicial de operacionalização do Parfor; d) o processo de busca 

de alternativas para a operacionalização do Parfor; e) o processo de implantação 

dos Polos de formação de professores. 

A partir dessa exposição, identificadas as contradições internas presentes no 

movimento de implementação do Parfor, nos debruçamos em explicitar o caráter 

inovador dessas contradições, evidenciando as possibilidades de superação. 
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4 A IMPLEMENTAÇÃO DO PARFOR E SUAS CONTRADIÇÕES INTERNAS 

 

Neste capítulo, versamos sobre a implementação do Parfor, trazendo, em um 

primeiro momento, uma análise dos aspectos legais, normativos e orientadores do 

seu processo de implementação, destacando os elementos de constituição e de 

colaboração, e, em um segundo momento, o movimento concreto de materialização 

do Parfor a partir dos entes federados. 

 

4.1 ASPECTOS LEGAIS, NORMATIVOS E ORIENTADORES DO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PARFOR 

 

Como pontuamos no capítulo 1 deste estudo, a primeira indicação para a 

constituição do programa de formação de professores foi sinalizada pelo Decreto 

Presidencial 9.094 (BRASIL, 2007b), o qual, através do inciso XII, estabeleceu como 

uma de suas diretrizes “instituir programa próprio ou em regime de colaboração para 

formação inicial e continuada de professores da educação”. 

Em 29 de janeiro de 2009, o Governo Federal publicou o Decreto 6.755 

(BRASIL, 2009a), instituindo a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica. O artigo 10 desse Decreto atribuiu a Capes o 

incentivo à formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica, 

mediante fomento a programas de iniciação à docência e concessão de bolsas. 

Esse mesmo artigo estabeleceu, no seu parágrafo primeiro, que os programas de 

iniciação à docência deveriam prever “a articulação entre as instituições de 

educação superior e os sistemas e as redes de educação básica”. 

O Parfor, como programa de iniciação à docência, teve sua origem legal no 

inciso III, do artigo 11, do Decreto 6.755 (BRASIL, 2009a), o qual estabelece que a 

Capes fomentará: 

 

Art. 11 - III oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos 
ou programas especiais dirigidos aos docentes em exercício há pelo 
menos três anos na rede pública de educação básica, que sejam: a) 
graduados não licenciados; b) licenciados em área diversa da 
atuação docente; e c) de nível médio, na modalidade normal. 
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O Decreto 6.755 (BRASIL, 2009a), no inciso III do art. 2º, elencou como um 

dos seus princípios: 

Art. 2º - III a colaboração constante entre os entes federados na 
consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada entre o 
Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e 
redes de ensino. 

 

 Esse Decreto também demarcou o Forprof como o espaço no qual se deveria 

materializar o regime de colaboração, sobretudo por meio da elaboração de 

planejamento estratégico. Segundo seu artigo 4º (BRASIL, 2009a), a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica cumpriria 

seus objetivos por meio da criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente, em regime de colaboração entre a União, os Estados e os 

municípios. O parágrafo primeiro desse mesmo artigo afirma que cada Forprof 

deveria formular seu plano estratégico, tendo que contemplar três aspectos: a) 

diagnóstico e identificação das necessidades de formação e da capacidade de 

atendimento das instituições públicas; b) definição de ações a serem desenvolvidas 

para o atendimento das necessidades de formação; c) atribuições e 

responsabilidades de cada partícipe, especificando os compromissos assumidos, 

inclusive financeiros. 

 Dentro desse contexto, o Parfor foi instituído oficialmente através da Portaria 

Normativa n. 09/2009, publicada em 30 de junho de 2009, uma ação conjunta do 

MEC, por intermédio da Capes, em colaboração com as Secretarias de Educação 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios e as Instituições Públicas de Educação 

Superior. Segundo a Portaria, as ações do Parfor seriam definidas em Acordos de 

Cooperação Técnica específicos, celebrados entre a Capes e as Secretarias de 

Educação dos Estados, objetivando a mútua cooperação técnico-operacional para 

organizar e promover a formação de professores das redes públicas de educação 

básica. Da mesma forma, as Instituições Públicas de Educação Superior deveriam 

formalizar sua participação por intermédio de Termo de Adesão aos respectivos 

Acordos de Cooperação. 
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É importante destacar que a Portaria Normativa n. 09/2009, ao instituir o 

Parfor, criou também um sistema eletrônico denominado Plataforma Paulo Freire, o 

qual gerencia “a participação nos cursos de formação inicial e continuada voltados 

para os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica no 

âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores” (BRASIL, 2009b). No caso 

do Parfor, os professores interessados deveriam efetuar sua pré-inscrição por meio 

da Plataforma Paulo Freire e as secretarias de educação dos municípios analisariam 

as pré-inscrições efetuadas e validariam aquelas que correspondessem às 

necessidades da respectiva rede. No entanto, para realizar essa validação, as 

secretarias de educação dos municípios teriam que aceitar o Termo de Adesão ao 

Parfor, no qual já constavam definidas as responsabilidades e atribuições dos 

municípios. 

Com a instituição do Parfor, o Ministério da Educação, pouco mais de dois 

meses depois, publicou em 16 de setembro de 2009 a Portaria n. 883 (BRASIL, 

2009c), que estabelece as diretrizes nacionais e atribuições para o funcionamento 

dos Forprof. Em continuação, destacamos as nove atribuições que estão expressas 

no art. 2º:  

 

I – elaborar os planos estratégicos de que trata o § 1º do art. 4º e o 
art. 5º do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009; II – articular as 
ações voltadas ao desenvolvimento de programas e ações de 
formação inicial e continuada desenvolvidas pelos membros do 
Fórum; III – coordenar a elaboração e aprovar as prioridades e metas 
dos programas de formação inicial e continuada e demais questões 
pertinentes ao bom funcionamento dos programas; IV – propor 
mecanismos de apoio complementar ao bom andamento dos 
programas de formação bem como a aplicação de recursos oriundos 
de receitas dos Estados e Municípios, segundo as possibilidades de 
seus orçamentos; V – subsidiar os sistemas de ensino na definição 
de diretrizes pedagógicas e critérios para o estabelecimento de 
prioridades para a participação dos professores em cursos de 
formação inicial e continuada; VI – dar amplo conhecimento aos 
sistemas estaduais e municipais de educação das diretrizes e 
prioridades da Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica; VII – propor ações específicas para 
garantia de permanência e rendimento satisfatório dos profissionais 
da educação básica nos programas de formação e estimular a 
possibilidade de instituição de grupos de professores em atividades 
de formação por unidade escolar; VIII – zelar pela observância dos 
princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação básica na elaboração e 
execução dos programas e ações de formação inicial e continuada 
para profissionais do magistério no seu âmbito de atuação; IX – 
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acompanhar a execução do plano estratégico e promover sua 
revisão periódica (BRASIL, 2009c). 

 

 O Forprof tornou-se o espaço que, pelo menos à luz da legislação, deveria ser 

responsável pela articulação para a materialização da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, no caso específico 

em estudo, do Parfor. 

Cabe ainda destacar que, além desse arcabouço legal que dá sustentação a 

constituição e operacionalização do Parfor, a Capes disponibilizou no seu sítio 

eletrônico26 o “Manual Operativo do Parfor PRESENCIAL”, que descreve todos os 

procedimentos necessários para a efetivação do regime de colaboração na 

implementação do Parfor. Nesse sentido, chama-nos a atenção o fato de que, 

apesar de o Decreto 6.755 (BRASIL, 2009a), no inciso III do art. 5º, deixar definido 

que as “atribuições e responsabilidades de cada partícipe, com especificação dos 

compromissos assumidos, inclusive financeiros”, devem ser contempladas no plano 

estratégico que deveria ser formulado pelos Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente, o Manual Operativo tenha definido as atribuições de 

todos os envolvidos no processo (Capes, estados, municípios, Forprof, IES).  

Na nossa compreensão, é possível questionar o caráter de colaboração dos 

Forprof para pensar e organizar a formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério das redes públicas da educação básica, uma vez que o Manual Operativo 

já define, sem uma discussão com os partícipes do processo, todos os 

procedimentos para a implementação do Parfor, reduzindo assim os Forprof em 

instâncias operacionais do programa. 

 

4.2 O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PARFOR 

 

 O movimento de implementação do Parfor, pelo que preconiza o Decreto 

6.755/2009, deveria ser organizado e articulado desde o início pelos Forprofs. No 

entanto, não é o que observamos nas falas dos sujeitos representantes dos entes 

federados envolvidos nesse processo no estado da Bahia, onde o Forprof só foi 
                                                           
26

 Manual Operativo do Parfor. Disponível em: <http://www.Capes.gov.br/educacao-basica/Parfor>. 
Acesso em: 23 maio 2014. 
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oficialmente criado no ano de 2010, tendo sua primeira reunião em 21 de janeiro. 

Cabe destacar que o próprio Governo Federal só estabeleceu as diretrizes nacionais 

para funcionamento dos Forprofs através da Portaria n. 833/2009, em 16 de 

setembro de 2009, quase sete meses depois da publicação do Decreto 6.755/2009. 

 Os Forprofs deveriam elaborar seus planos estratégicos contendo o 

diagnóstico e a identificação das necessidades de formação de profissionais do 

magistério e da capacidade de atendimento das Instituições Públicas de Educação 

Superior. De posse do diagnóstico, os Forprofs teriam que definir ações a serem 

desenvolvidas para o atendimento das necessidades de formação, como também as 

atribuições e responsabilidades de cada partícipe. É importante destacar que uma 

das nove atribuições do Forprof era justamente dar amplo conhecimento aos 

sistemas municipais de educação das diretrizes e das prioridades da Política 

Nacional de Formação. 

 Como na Bahia o Forprof somente teve suas atividades iniciadas em janeiro 

de 2010, a coordenação do Parfor no estado, em 2009, ficou sob a responsabilidade 

do Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão da Secretaria da Educação do Estado da 

Bahia responsável pela formação de professores da rede estadual. Com isso, o 

processo inicial de apresentação do Parfor para os municípios do Território de 

Identidade do Vale do Jiquiriçá foi extremamente conflituoso. Após a publicação da 

Portaria Normativa n. 09/2009, que instituiu o Parfor, o Ministério da Educação 

lançou propagandas em comerciais de TV, convidando todos que tivessem interesse 

em ser professor a se inscreverem na Plataforma Paulo Freire, sem que a 

propaganda explicasse os critérios para essa inscrição e a que se destinava o 

referido programa de formação.  

Contudo, as orientações sobre o funcionamento do programa não chegaram 

para as secretarias de educação municipais na mesma velocidade com que os 

comerciais, com a propaganda sobre a inscrição no Parfor, alcançavam os 

profissionais da educação. Uma das secretárias de educação, Jaguaquara, relata a 

situação que enfrentou inicialmente, sem ter conhecimento ainda de como 

funcionava o Parfor, em virtude da propaganda veiculada na TV pelo Ministério da 

Educação, que 
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[...] dizia que todas as pessoas podiam ser professores, bastava se 
inscrever na Plataforma Freire, então naquele momento todo mundo 
se achava no direito de se cadastrar e cobrar do secretário a 
validação, então, de vigilante, de servente, de merendeira, de 
secretário, e nós não tínhamos a dimensão. Calma, a gente precisa 
entender de que forma esse programa vai ser [...] (Jaguaquara). 

 

Já a secretária de educação de Maracás relata que o seu primeiro contato 

com o Parfor foi 

 

[...] através do site do MEC, da página do MEC, onde nós 
começamos a fazer uma investigação a respeito. Logo após a 
Undime começou a entrar em contato e iniciou-se todo o processo 
através do cadastro da Plataforma Freire, mas aí nós percebemos 
que fizemos todo o cadastro, a partir deste cadastro houve a 
convocação das universidades para os professores cursarem a 
licenciatura e assim nós conseguimos enviar mais ou menos quinze 
professores de Maracás. 

 

 Nesse momento inicial, a Plataforma Paulo Freire não dispunha de nenhum 

filtro que garantisse a inscrição apenas de profissionais do magistério nos cursos de 

formação inicial. Com isso, profissionais da educação de outros setores 

conseguiram se inscrever. Se não bastasse não ter havido inicialmente um 

planejamento estratégico na Bahia que fosse fruto de um diálogo entre os entes 

federados na organização da implementação do Parfor, ferindo assim o princípio da 

colaboração definido em Lei, o Governo Federal também privou nesse primeiro 

momento os municípios da prerrogativa de validar as inscrições de seus 

profissionais, como bem nos aponta o dirigente do IAT da época: 

 

[...] Na primeira experiência do Parfor, em 2009, início de 2009 com a 
Plataforma Paulo Freire não deu certo. Por que não deu certo? A 
Plataforma foi aberta, o Governo Federal de maneira acertada 
colocou uma propaganda na televisão intensa divulgando a 
Plataforma Paulo Freire, os professores dos Estados e municípios se 
inscreveram, e no momento que os gestores públicos estaduais 
deveriam fazer a validação, eles não receberam a informação, ou 
receberam em alguns casos e não levaram adiante, isso não deu 
certo, isso logo no início de 2009 e a gente pode creditar também ao 
início de gestão de vários prefeitos, aí o que a Capes fez para não 
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encerrar o Parfor antes mesmo dele começar? A Capes 
simplesmente validou todas as inscrições (Dirigente IAT1). 

 

 Sem dúvidas, a falta da institucionalização do Forprof e, consequentemente, 

do plano estratégico no primeiro ano de implementação do Parfor ocasionou 

inúmeros problemas que poderiam ter sido evitados nesse processo inicial. 

Prevaleceu nesse momento a verticalização na implementação do Parfor, em 

detrimento do tão propalado regime de colaboração. 

 Os municípios acabaram sendo os mais penalizados com essa verticalização, 

pois, sem as informações, orientações e esclarecimentos necessários, sofreram as 

pressões de quem está na ponta da implementação da política pública. Tiveram que 

lidar com as cobranças dos profissionais do magistério, que, impulsionados pela 

propaganda televisiva, queriam a todo custo ter seu direito à formação inicial 

garantido imediatamente. Nem professores nem secretários de educação 

compreendiam que era necessário um planejamento por parte das secretarias 

municipais para a liberação gradativa dos seus professores, até porque não houve 

nessa dinâmica um diálogo inicial com orientações sobre a implementação da 

política. 

 

 

[...] O Parfor vem primeiro com a Plataforma Freire, então a gente 
percebe, nós recebemos na verdade aquele turbilhão de informações 
e os professores cobrando que nós, os secretários, deveríamos fazer 
a validação, que era direito deles, que eles tinham que fazer [...] 
Propaganda veiculada na TV do Ministério da Educação, então ele 
dizia que todas as pessoas podiam ser professores, bastava se 
inscrever na Plataforma Freire, então naquele momento todo mundo 
se achava no direito de se cadastrar e cobrar do secretário a 
validação, então, de vigilante, de servente, de merendeira, de 
secretário e nós não tínhamos a dimensão, calma a gente precisa 
entender de que forma esse programa vai ser, é formação de 
professores, então, a priori tinham que ser os professores 
(Jaguaquara). 

 

 A própria representação do estado, do IAT, reconhece as fragilidades desse 

primeiro momento afirmando que  
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[...] no início do Parfor nós tínhamos a falta de conhecimento dos 
municípios e do próprio Estado com relação ao programa de 
formação, além da falta de conhecimento [...] a desarticulação, a 
fragilidade institucional das secretarias municipais de educação, 
muitas secretarias municipais de educação não têm internet [...] 
(Dirigente IAT1). 

 

 Percebemos que os problemas encontrados nesse processo de 

implementação são fruto não apenas de uma desarticulação, mas de uma ação 

consciente, dito de outra forma, podemos afirmar até que premeditada, uma vez que 

na elaboração da política não houve um consenso sobre as atribuições de cada ente 

federado, como nos informa a própria representação da Capes: 

 

[...] Não foi pensada, ou melhor, não conseguimos consensos 
internamente para levar à frente o regime de colaboração e a 
construção do sistema nacional de formação de professores, um 
anseio antigo dos educadores que necessita ser materializado. 
Assim, aqueles estados que reconheciam a prioridade da formação 
como política de estado criaram mecanismos legais para apoiar os 
docentes no processo de formação, como foi o caso da Bahia, Mato 
Grosso e Pará, naquele momento. Mas, não havia uma forte indução 
do MEC ou da Capes, para materializar a colaboração [...]. O outro 
embate foi o apoio necessário aos professores para a formação 
inicial superior, até hoje um problema grave em inúmeros municípios 
(Capes1). 
 
[...] os instrumentos previstos para a formalização da participação 
alcançavam apenas o Governo Federal, os Estados e as IES. Os 
municípios não tiveram que assinar qualquer instrumento para 
formalizar sua participação. O texto desses instrumentos era pouco 
esclarecedor quanto às responsabilidades dos participantes. Isso 
revelou a existência de um frágil processo de articulação e 
institucionalização da Política e que afetou o Parfor [...]. Outro 
aspecto relevante nos desafios do Programa foi a Plataforma Freire, 
sistema criado para realizar a gestão da oferta e demanda por 
formação inicial e continuada. Os problemas operacionais 
apresentados nesse sistema associados à falta de esclarecimentos 
sobre a organicidade da Política tanto em termos de estrutura 
institucional quanto de regulamentação impactaram o processo de 
implementação do Parfor [...] (Capes2). 

 

 Fica claro, então, que há uma falta de clareza sobre as responsabilidades de 

cada ente federado para a implementação do Parfor, sobretudo dos municípios, uma 

vez que a própria representação da Capes reconhece que 
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[...] não havia uma política de apoio, nem mesmo a determinação, 
indução, regulação, como queiramos denominar, que mobilizasse os 
municípios a apoiar seus professores em formação. Tampouco o 
Ministério tomava a iniciativa nesse sentido, apesar das demandas 
constantes para que o próprio MEC oferecesse a bolsa formação. 
Sabemos das dificuldades dos municípios na liberação de seus 
professores, pois não há substitutos disponíveis que assumam as 
classes (Capes1). 

 

 Parece-nos que a saída encontrada para a definição dessas 

responsabilidades foi na contramão do fortalecimento dos Forprofs enquanto 

espaços colaborativos que, por princípio legal, deveriam discutir a Política de 

Formação de Professores e as responsabilidades de cada ente federado. É 

importante lembrarmos que, quando o Ministério da Educação instituiu as diretrizes 

para funcionamento dos Forprofs, o processo de implementação do Parfor já tinha 

sido disparado e estava a todo o vapor, com as consequências que foram descritas 

acima. Portanto, não podemos falar em desarticulação ou fragilidades dos Forprofs, 

uma vez que a Capes toma para si a gestão do Parfor, à revelia dos Fóruns, que 

não tiveram tempo para serem constituídos. Além disso, publica um Manual 

Operativo definindo os procedimentos de operacionalização do Parfor, como nos 

relata uma das representações da própria Capes: 

 

[...] Para haver colaboração tem que haver também, por parte dos 
entes participantes, plena consciência de que todos têm 
responsabilidades que devem assumir. Para isso, foi criado o lócus 
do regime de colaboração, que é o Fórum Estadual Permanente de 
Apoio à Formação Docente, responsável pela elaboração do 
Planejamento Estratégico da Formação Docente. Esse documento já 
deveria conter as atribuições de cada ente, no entanto, isso nunca 
aconteceu. Diante dessa fragilidade, o Parfor estabeleceu as 
responsabilidades de cada participante no seu Manual Operativo, 
respeitando as vocações de cada participante. Ao Governo Federal, 
por meio da Capes, cabe o financiamento das turmas emergenciais, 
aos estados e municípios cabe todo o apoio necessário para 
viabilizar a participação dos seus professores e às IES cabe a 
implementação das turmas emergenciais e a gestão acadêmica e 
didático-pedagógica (Capes2). 
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 Dessa forma, o Manual Operativo do Parfor Presencial torna-se o documento 

norteador para a implementação da Política de Formação Inicial em vigor, o que 

representa uma negação das atribuições do Forprof, constituindo-se assim em uma 

primeira contradição interna desse processo de implementação do Parfor, uma vez 

que a própria legislação que regulamenta o programa previa o Forprof como a 

instância responsável por organizar, em regime de colaboração, a Política de 

Formação de Professores. 

 

4.3 O PROCESSO INICIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PARFOR 

 

Através da validação dos professores pela Plataforma Paulo Freire, os 

municípios foram obrigados a aceitar as condições impostas em um Termo de 

Aceite, independentemente de qualquer discussão ou participação na elaboração 

dos planos estratégicos dos Forprofs e/ou possibilidade de discussão do próprio 

Termo, sendo levados a se responsabilizarem por garantir as condições necessárias 

para a participação dos docentes nos cursos de formação ofertados pelas IES. 

Ao tratar da participação dos municípios, o Manual Operativo deixa claro que 

estes deverão 

 

 

[...] aceitar as condições previstas no Termo de Aceite, documento 
apresentado em forma eletrônica, no momento do processo de 
validação das pré-inscrições na Plataforma Freire; [...] Articular-se 
com as IES visando a compatibilização dos calendários escolares de 
sua rede com os cursos de formação, ou definição de alternativas, 
quando necessários, que possam viabilizar a participação e 
permanência dos docentes nos cursos sem prejuízo de suas 
atividades profissionais; [...] Responsabilizar-se por garantir as 
condições necessárias para a participação dos docentes. 

 

Percebemos que o Manual Operativo deixa aberta a possibilidade de 

compatibilização dos calendários escolares das redes com os cursos de formação e, 

como vimos acima, as atribuições dos municípios para sua articulação com as IES 

para ver a possibilidade dessa compatibilização. Mais adiante, no inciso VIII do item 

5.1.5 do Manual Operativo, é apontado também como uma das atribuições das IES, 
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justamente, “articular-se com os estados e municípios para definir o calendário 

escolar e alternativas, quando necessário, que possam viabilizar a participação e 

permanência dos docentes nos cursos sem prejuízo de suas atividades 

profissionais” (BRASIL, 2014). 

É importante destacar que alguns municípios do Vale do Jiquiriçá tentaram 

um diálogo inicial individualizado com as IPES na tentativa de buscar alternativas 

para a superação de algumas dificuldades que estavam tendo para organizar a 

liberação dos seus professores para a frequência aos cursos.  

Com a falta de orientação e clareza sobre o Parfor, os municípios tiveram 

muitos problemas para traçar estratégias para essa liberação de professores, 

levando em conta que não houve um planejamento para uma liberação gradativa, 

não havia clareza sobre o término da vigência do Parfor e, com isso, todos queriam 

acessar logo o programa e aproveitar a oportunidade, tendo como consequência a 

inscrição de muitos professores em cada município. 

Contudo, as dificuldades não pararam por aí, uma vez que a ausência de 

diálogo das IES com os municípios trouxe outros desdobramentos. Sem um diálogo 

anterior entre as IES e os municípios, não houve uma adequação entre a demanda 

de formação dos municípios e a oferta dos cursos, resultando, por um lado, na não 

oferta de alguns cursos que eram necessários e, por outro lado, na oferta de cursos 

necessários, mas cujo formato dificultava a organização da liberação dos 

professores, porque não foi discutido anteriormente com os municípios. “[...] Não 

houve nenhum diálogo, simplesmente quando, inclusive no próprio edital, falava-se 

da jornada presencial, a carga horária do curso presencial, mas não falava do 

formato, que iria ser justamente uma semana a cada mês [...]” (Maracás). 

Esse formato no qual as aulas dos cursos eram organizadas em uma semana 

por mês era oferecido por uma das IPES próximas aos municípios do Território do 

Vale do Jiquiriçá. Ressalta-se que inicialmente foi a única instituição próxima a 

ofertar cursos do Parfor, os quais funcionavam no município sede do Campus da 

IPES. Portanto, os municípios precisavam retirar, uma vez por mês, professores das 

salas de aula para que estes pudessem se deslocar para a sede da IPES e 

frequentar as aulas do curso no qual estivessem inscritos. Destacamos que os 

cursos ofertados não funcionavam todos na mesma semana, mas alguns coincidiam. 

Uma das dirigentes de educação, ao assumir a secretaria de educação em 2010, 

relata a situação que encontrou: 
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[...] quando eu cheguei na secretaria já estava começando, já 
estavam inscritos no curso para fazer o curso, então foi a época que 
a gente teve que adaptar horário na escola, aquela confusão com 
professor saindo uma semana, sem ter professor para repor, aquela 
confusão, nós fomos um município que sofreu muito com essa 
formação de professores, deu muito trabalho [...] um número grande 
de professores para fazer os cursos, que foram classificados, que 
foram inscritos, e o fato deles saírem uma semana para fazer o 
curso, e muitas vezes coincidia a carga horária de matemática e 
português, que são duas disciplinas que quando caia na mesma 
semana, a prefeitura não tinha professores para repor, para substituí-
los, e a gente teve que fazer uma readaptação no horário, o horário 
era de três semanas, então os professores que estavam fora davam 
todas as aulas nas três semanas, para na outra semana os 
professores que não saíam dariam as aulas, bem confusa a situação, 
é justamente isso o fato da faculdade exigir que os professores 
estejam em sala de aula e ao mesmo tempo tirá-los da sala de aula 
por uma semana, complicado [...] (Lajedo1). 

 

Outro ponto apontado pelos municípios como complicado nesse processo 

inicial era justamente garantir os recursos necessários tanto para a contratação dos 

profissionais que iriam substituir os professores que estivessem em período de 

estudos quanto para providenciar os recursos para arcar com o deslocamento, a 

hospedagem e a alimentação desses professores, uma semana por mês. 

Os problemas resultantes dessa dinâmica de oferta dos cursos implicam não 

apenas dificuldades estruturais ou materiais para os municípios, mas também 

prejuízos pedagógicos causados pela ausência dos professores durante uma 

semana a cada mês. Ora, se os professores que estavam nas escolas não tinham 

ainda a formação inicial em graduação e tinham que se ausentar das escolas para 

poder fazer sua formação, qual a qualificação daqueles que seriam contratados para 

substituir esses professores? Certamente, esses contratados, em sua maioria, 

também não teriam a formação em nível superior e/ou experiência docente. 

 

[...] 2009, só que houve um problema maior, no período que a gente 
fala do Ideb27, fala de qualidade da educação, fala do professor e 
aluno na escola, a maior escola, que tem o maior número de alunos, 
seis professores de quarenta horas saíam uma semana para fazer o 
curso, então nós começamos a perceber que para o rendimento do 
aluno trouxe um grande transtorno, e a partir daí foi constatado que o 

                                                           
27

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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Ideb da escola caiu, durante os dois períodos de Prova Brasil, tanto 
2009 quanto 2011, houve uma queda significativa no Ideb da escola, 
e um dos fatores foi justamente isso, porque o professor se 
ausentava uma semana, e nem sempre nós conseguíamos o 
substituto, que era outro transtorno, e muitas vezes os alunos tinham 
que ser dispensados ou então quando conseguíamos um substituto 
ele não tinha habilidade, nem a experiência daquele professor que se 
ausentou, então assim para a escola, nós tivemos várias vezes 
testemunho de diretores, de coordenador e de pais de alunos, isso 
venho trazer grandes transtornos, então a partir daí nós percebemos 
que algo precisava ser feito [...] (Maracás). 

 

Nesse processo inicial de operacionalização do Parfor, percebemos nesse 

movimento uma segunda contradição interna, quando os municípios lócus da 

demanda de formação, de forma verticalizada, recebiam a oferta dos cursos de 

formação pelas IPES sem nenhuma possibilidade de diálogo para a adequação da 

demanda e oferta e formato de funcionamento do curso, tendo como consequências 

diversas dificuldades para garantir as condições de estudo para esses professores. 

Portanto, constatamos que esse processo inicial trouxe grandes desafios para 

os municípios e seus professores, situação que exigiu dos municípios uma tomada 

de atitude. 

 

4.4 O PROCESSO DE BUSCA DE ALTERNATIVAS PARA A 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PARFOR 

 

Os municípios do Território do Vale do Jiquiriçá, diante dos desafios impostos 

pela falta de colaboração nesse momento inicial da implementação do Parfor, 

trilharam como alternativa buscar justamente a colaboração, para que, juntos, 

pudessem discutir e criar alternativas viáveis para garantir aos professores o direito 

ao acesso à formação inicial. Essa opção pela colaboração é um dos princípios da 

própria Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério, expresso no 

inciso III do art. 2º do Decreto 6.755/2009, constituindo-se em um movimento que, 

desde o início, deveria ser a base para a implementação do Programa. 

Nesse sentido, percebemos no Vale do Jiquiriçá um movimento inverso, em 

que os municípios, valendo-se da prerrogativa do regime de colaboração, mesmo 

que ainda sem a plena consciência dela, iniciaram uma articulação para discutir com 
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os demais partícipes representantes dos entes federados e das IPES formas de 

atendimento da demanda de formação inicial de professores dos municípios daquele 

território, uma vez que os esforços individuais de diálogo com a IPES que atendia 

inicialmente esses municípios não prosperavam. 

 

 

[...] Eu, de imediato, fui a UESB, onde conversei com algumas 
pessoas na época, pelos responsáveis pelo Parfor, mas não obtive 
muito sucesso, foi aí, a partir daí que eu comecei a fazer uma 
articulação com os municípios vizinhos, Planaltino, Jaguaquara e 
outros municípios, onde nós nos reunimos e a partir daí começamos 
uma discussão sobre formar novos polos, uma vez que nós não 
tínhamos como, e a faculdade, no diálogo com a faculdade eles não 
tiveram como rever a situação do formato do curso, aí nós propomos 
então não trabalhar mais no sentido de não aderir mais [...] 
(Maracás). 

 

A partir desde momento, começou a surgir uma nova dinâmica no processo 

de implementação do Parfor no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá e, 

consequentemente, no estado da Bahia.  

Como o Território já contava com a Mercovale, entidade que reunia os 

prefeitos dos municípios do Vale do Jiquiriçá, os secretários de educação decidiram 

aproveitar que o estatuto da entidade previa a criação de fóruns de secretários e 

formalizaram um espaço permanente de discussões, sobretudo, a respeito dos 

desafios enfrentados com o Parfor, formando um elo que permitiu reunir os 

secretários em torno de um objetivo comum. 

 

 

[...] Num primeiro momento nós começamos a discutir a possibilidade 
da articulação através de um Fórum [...] a partir daí nós nos reunimos 
e começamos a articular, a partir do Mercovale. Esse Fórum que hoje 
é o Educavale trouxe a possibilidade da gente se reunir com outros 
municípios e começar a discutir a ideia, problemas comuns e buscar 
soluções comuns, então nosso primeiro encontro em Jaguaquara, 
nós contamos com a presença da UESB e também dos 
representantes do IAT [...] representante da formação de professores 
na Bahia, então nós começamos todo um diálogo a fim de resolver 
essas situações [...] (Maracás). 
 
[...] nós que fomos até as universidades, nós que fomos em busca de 
sanar as nossas dúvidas, dificuldades e trazer a universidade para os 
municípios, então, a priori, eles relutaram, eles não queriam e até 
para participarem das reuniões do Fórum marcavam, remarcavam, 



72 

 

chegavam para participar sem querer concretizar nada, então 
sempre buscando alternativas outras, mas nunca se apropriando da 
nossa discussão [...] (Jaguaquara). 

 

Os primeiros momentos de discussão entre os municípios serviram para 

compartilhamento de angústias e problemas que cada um estava enfrentando. É 

preciso registrar a importância desse momento, pois, no processo de implementação 

do Parfor, talvez tenha sido a primeira vez, pelo menos no estado da Bahia, em que 

os municípios, organizados, começaram a ter a oportunidade de ter voz dentro 

desse processo. Percebemos que foi a reflexão sobre os problemas e desafios 

oriundos do processo de implementação do Programa que foi levando os municípios 

a uma tomada de consciência e desencadeando uma rede de articulação que 

passou de simples executora da Política de Formação a uma rede colaborativa que 

começou a pensar coletivamente essa política. 

Vale ressaltar que o IAT, através da sua Diretoria Geral e de sua 

Coordenação de Professores, iniciou ainda em 2009 uma série de reuniões 

regionalizadas pelo interior do estado da Bahia para apresentar a dinâmica do Parfor 

aos municípios, uma vez que as IPES ofertavam turmas e as vagas não estavam 

sendo preenchidas, já que muitos municípios, diante das dificuldades, não mais 

validavam as inscrições dos professores. Começou também a emergir outro desafio 

na implementação, a evasão, tendo em vista que muitos professores cursistas não 

tinham as condições necessárias garantidas para frequentar os cursos. 

 

 

[...] a partir dessas reuniões territoriais descentralizadas, no interior, a 
gente começou a estabelecer um início de regime de colaboração, 
um início de pacto, entre Estado, municípios, professores, sindicato, 
MEC, para poder estabelecer como vai ser essa formação [...] toda 
vez que a gente ia nesses locais, a gente sempre tomava o cuidado 
de dar uma entrevista para uma rádio local, dar uma entrevista para 
um jornal local, divulgar, fazer com que essa política pública fosse 
divulgada porque o professor sabendo disso começava a se 
mobilizar, começa a pedir a secretaria municipal, ou seja, é um 
processo também paralelo ao processo institucional, isso é 
interessante, a gente fazia um processo de empoderamento dos 
professores para que os professores conhecessem, tem esse direito, 
tem essa política, tem esse recurso público, tem esses mecanismos 
[...] (IAT1). 
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Percebemos que o IAT, nesse processo inicial, como ainda não tinha sido 

constituído o Forprof Bahia, atuava mais como um divulgador do Parfor do que como 

um articulador da Política de Formação. O próprio IAT reconhece que com os 

municípios do Vale do Jiquiriçá houve um movimento inverso. 

 

[...], então isso começou a prosperar, agora sempre num processo 
conflituoso, a depender da região a recepção era maior ou menor, 
até o ponto que [...] encontrou o Vale do Jiquiriçá, que diferente dos 
outros locais que nós fazíamos reuniões que quem convocava era a 
Diretoria Regional de Educação, o Vale do Jiquiriçá já tinha um 
Consórcio Intermunicipal, e dentro do Consórcio já tinha uma 
Câmara de Educação, então esse esforço de articulação foi muito 
mais potencializado, porque como já existia uma institucionalidade 
territorial, aí foi possível discutir diretamente com os secretários [...] 
(IAT1). 

 

Nas reuniões realizadas pelos municípios do Vale do Jiquiriçá com o IAT, 

houve também desde o início a participação da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia. A abertura desse espaço de 

diálogo exigiu que os municípios refletissem sobre sua real necessidade de 

formação, tendo que, para qualificação das discussões, organizar suas demandas 

de formação de professores e pensar em um planejamento para garantir que esses 

professores tenham as condições necessárias para frequentar os cursos. 

 

[...] nessa discussão nós levamos [...] uma demanda [...], o gráfico a 
respeito do percentual de professores sem formação no território do 
Vale do Jiquiriçá, isso nasceu a partir de um diagnóstico feito nas 
reuniões do Educavale, então nós apresentamos essa demanda, e aí 
nós sentimos assim uma certa dificuldade por parte de alguns 
representantes em abrir espaço para nossa proposta [...] (Maracás). 

 

Para o levantamento de demanda de formação de professores (Anexo 1), os 

municípios criaram um atestado padronizado, no qual cada ente teria que 

formalmente indicar a quantidade de professores que necessitavam de formação e a 

área correspondente. Ao todo, os 21 municípios do território apresentaram uma 

demanda de formação de 1390 professores que estavam atuando na educação 

infantil e ensino fundamental e ainda não possuíam a formação inicial em nível 
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superior. No entanto, a área que apresentou maior demanda dentro desse contexto 

foi Pedagogia, tendo em vista que 932 professores que estavam atuando na 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental não possuíam licenciatura 

na área. 

 Diante desses números, os municípios, nas discussões com o IAT, e as IPES 

definiram como prioridade para aquele momento buscar formas de atendimento da 

maior demanda, que era o curso de Pedagogia, focando assim as discussões na 

busca de possibilidades de oferta desse curso. 

 A iniciativa dos municípios horizontaliza as discussões em torno do processo 

de implementação do Parfor, tendo em vista que eles apresentam e organizam suas 

demandas, as IPES indicam os cursos e o IAT, que a essa altura já coordenava, 

representa o Forprof Bahia como mediador e viabilizador desse processo. Porém, os 

municípios não se conformaram em apenas organizar as demandas e assumiram 

uma postura ativa nas discussões, fazendo proposições. 

 

[...] nossa proposta era um tanto ousada porque nós queríamos 
propor o formato do curso conforme a situação do município, 
conforme o contexto, a realidade de cada município, mas nós 
tivemos um apoio muito grande [...] da Uneb quando ela disse que 
[...] teria condições de abraçar toda a demanda e assim ela fez, ela 
acolheu e aí nós começamos a articular, e a Uesb ficou apenas com 
o polo de Itaquara, Jaguaquara, Ubaíra e Santa Inês, Cravolândia e 
os demais polos dos vinte municípios ficaram por conta da Uneb, 
onde Maracás e Planaltino foram os primeiros polos implantados, 
Maracás fez parceria com Lajedo do Tabocal, hoje nós atendemos a 
uma demanda de noventa alunos, começou com cem, mas 
houveram desistências, hoje nós temos noventa alunos, quarenta e 
cinco de Maracás, quarenta e cinco de Lajedo do Tabocal [...] 
(Maracás). 

[...] Uneb [...] sempre esteve muito aberta à discussão, querendo até 
dar conta de todos os municípios, mas a gente sabia que a Uesb 
também precisava e precisa assumir o que compete a ela, então não 
só os municípios levarem os seus professores para a Uesb, mas 
também trazer para cá, trazer para Jaguaquara, levar também para 
outros municípios, então, assim, a universidade ela esteve o tempo 
inteiro lá no campus, se nós não fossemos lá eu acho que até hoje 
ela não viria, não teria vindo até nós [...] (Jaguaquara). 

 

 Diante da demanda de formação de professores precisando de acesso aos 

cursos de Pedagogia, os municípios sugerem que, em vez de terem que levar seus 

932 professores para as sedes e campus já constituídos das IPES, fossem criados 
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Polos de Formação de Professores mais regionalizados, que reunissem um número 

de municípios pela proximidade geográfica, diminuindo assim a distância a ser 

percorrida pelos professores e, consequentemente, os gastos com esse 

deslocamento. Porém, os municípios expressam preocupação não apenas com a 

diminuição dos gastos, mas também com o bem-estar dos professores, uma vez que 

eles estão em sala de aula por até quarenta horas. 

[...] em vez de mandarmos nossos profissionais para Jequié, ou para 
Salvador, ou para Amargosa, ou Conquista, então para a gente foi 
bem melhor buscar essa alternativa, discutir sobre essa alternativa e 
conquistar essa alternativa no Vale [...] por isso o Vale se apropriou 
desta discussão e buscou junto às universidades criar, não campi, 
mas criar um link da universidade dentro dos municípios, então o 
município Jaguaquara, um município grande, ele pode abarcar quem, 
quais são os municípios mais próximos? Itiruçu, Itaquara, Santa Inês, 
Mutuípe, então trazer esses municípios para Jaguaquara, então 
Maracás iria abarcar quem, Lajedo, Planaltino, os municípios que 
tivessem próximos a Maracás, então nós estávamos discutindo polos 
da universidade, esses polos para facilitar o deslocamento do 
profissional [...] (Jaguaquara). 

[...] então a ideia dos polos foi justamente pra facilitar a vida do 
professor no caso que iria cursar, porque o polo estando na sua 
cidade, ou estando mais próximo para ele seria melhor, como aqui 
alguns professores da Uesb tinham que passar a semana fora de 
casa sem ver a família porque não dá para ir e voltar todos os dias, 
então estando mais perto era muito mais fácil, então a ideia dos 
polos foi justamente por isso, para facilitar a vida do professor [...] 
(Lajedo1). 

 

 Dentro desse processo de discussão sobre a possibilidade de criação de 

Polos de Formação de Professores no Território do Vale do Jiquiriçá, a UNEB teve 

papel fundamental, uma vez que sempre se mostrou extremamente disposta e 

receptiva à proposta dos municípios: “a UNEB estava aberta para fazer os polos, ela 

queria” (Lajedo1). 

Destacamos, quanto a essa abertura colocada pela UNEB, que ela é também 

consequência de toda uma experiência acumulada pela instituição durante anos 

atuando no campo da formação inicial de professores em serviço no estado da 

Bahia, contando ainda, em seu ato de criação, com autorização prévia para atuar 

com toda jurisprudência no território baiano. A UESB ainda não contava com toda 

essa experiência e, para atuar fora de sua sede ou campus, dependia de 

autorização prévia do Conselho Estadual de Educação. Inclusive, essa situação foi 
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objeto de discussão dentro do Forprof Bahia, como nos aponta a diretoria do IAT, ao 

falar de uma das atribuições do Fórum. 

 

[...] acabou se constituindo também como um espaço de 
intermediação entre as universidades e o Conselho Estadual de 
Educação, que o Conselho Estadual de Educação tinha muita 
resistência à abertura de turmas fora de sede, nesse sentido houve 
um primeiro embate do Conselho Estadual com a UNEB, a UNEB 
ganhou, a UNEB demonstrou que na Lei de criação da UNEB ela tem 
como jurisprudência a Bahia inteira, mas infelizmente as outras três 
universidades estaduais não tinham essa prerrogativa e isso 
provocou alguns conflitos, o maior deles foi entre a UESB e o 
Conselho Estadual [...] (IAT1). 

 

 Portanto, no processo de discussão de constituição dos Polos, começava a vir 

à tona que não apenas os municípios enfrentam desafios nesse processo, mas 

também as IPES e o próprio Forprof. 

 A ideia proposta pelos municípios do território do Vale do Jiquiriçá de criação 

de Polos de Formação de Professores regionalizados constitui-se como uma terceira 

contradição interna, uma vez que propõe uma mudança na essência de uma 

proposta de implementação do Parfor verticalizada, negando essas condições que já 

estavam preestabelecidas. 

 

4.5 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS POLOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

  

 Definido que os Polos de Formação de Professores se apresentavam para o 

momento histórico como a melhor estratégia para atendimento da demanda de 

formação de professores em Pedagogia para os municípios do Território de 

Identidade do Vale do Jiquiriçá, as discussões centravam-se na definição dos 

municípios que sediariam os Polos, nas condições, contrapartida, parcerias e 

responsabilidades compartilhadas entre os envolvidos. 

[...] Primeiro o desejo do município em receber um polo, segundo as 
condições de infraestrutura, e terceiro a quantidade de alunos, o 
município que tinha mais alunos, ele era contemplado e, assim, ele 
oferecia toda a parte de infraestrutura, recursos humanos, recursos 
materiais em parceria com os outros municípios [...] (Maracás). 
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[...] surgiu a necessidade desde que, do mapeamento dos 
municípios, então a partir disso nós definimos, decidimos a 
implantação dos polos, então quais são as cidades que iriam sediar 
esses polos? Decidimos isso em reunião e fomos buscar a 
implantação, mesmo o modelo posto pelas universidades, nós não 
queríamos saber daquele modelo, nós queríamos um modelo que 
desse conta e contemplasse os nossos anseios e as nossas 
necessidades, e a partir daí a gente conseguiu a implantação desses 
polos, não foi fácil, foram muitas reuniões, muitas discussões, 
tivemos que ir várias vezes à Salvador, várias vezes à Uesb em 
Jequié, discutirmos várias questões, várias possibilidades, vários 
projetos [...] (Jaguaquara). 

 

 Os municípios estabeleceram critérios para que se pudesse sediar um Polo 

de Formação e os primeiros pontos levados em consideração eram o desejo do 

município de receber o Polo e a maior demanda de formação. Ao manifestar o 

desejo de sediar o Polo, o município tinha a consciência de que precisaria garantir 

condições impostas pela IPES que fosse oferecer o curso, através de assinatura de 

convênio. Utilizamos o termo “impostas” pelo fato de que os municípios não tinham a 

oportunidade de discutir as responsabilidades já contidas no Termo de Convênio, 

uma vez que, se quisessem ter o Polo, precisariam assumir as responsabilidades 

descritas ali e que não estavam em negociação. 

 O Termo de Convênio assinado pelo município sede do Polo trazia como 

responsabilidades da prefeitura: a) ceder as instalações físicas necessárias para 

garantir o bom funcionamento do(s) curso(s); b) dar conhecimento à Câmara 

Municipal do inteiro teor do Convênio; e c) garantir recursos humanos, materiais, 

equipamentos, acervo bibliográfico e serviços. Sobre os recursos humanos, exigiam-

se auxiliares de limpeza, porteiro, vigilante, auxiliar de biblioteca, auxiliar de 

secretária acadêmica e professor orientador graduado na área do curso. Quanto aos 

recursos materiais, o município tinha que providenciar computadores com acesso à 

internet, impressora, TV, DVD, projetor multimídia e material de consumo para a 

manutenção da estrutura física e para atividades acadêmicas de ensino. Como se 

não bastasse, ainda era de responsabilidade do município adquirir acervo 

bibliográfico constituído de um número de títulos estipulado pela IPES. 

 O convênio também pontuava como responsabilidade do município a oferta 

de serviços de hospedagem, alimentação e transporte para os professores 

formadores da IPES, bem como a disponibilização de transporte para as visitas de 

observação do componente Estágio Curricular. 
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 Nos Polos que atendiam mais de um município, os próprios municípios 

estabeleceram entre si acordos para a divisão dessas responsabilidades. 

Inicialmente, chegou-se à constituição de Polos nos municípios de: Planaltino; 

Maracás, atendendo também aos professores de Lajedo do Tabocal; Elísio 

Medrado, recebendo os professores de São Miguel das Matas; Jaguaquara, em 

parceria com Itiruçu, Irajuba e Itaquara; e Santa Inês, com Ubaíra e Cravolândia. 

Outros municípios também sinalizaram o interesse em ter o Polo, mas estavam 

encontrando dificuldades de garantir recursos para arcar com as responsabilidades 

impostas pelas IPES, como era o caso de Iramaia, Itatim e Brejões, que, juntamente 

com Nova Itarana, buscavam a implantação de um Polo para atendimento aos 

professores dos dois municípios. Iramaia acabou nem iniciando o processo de 

implantação do Polo, Itatim chegou até a assinar o Termo de Convênio com a 

UNEB, mas este foi rescindido mesmo antes de o curso começar. Brejões participou 

ativamente do processo e tentava, em conversas com a UNEB, a possibilidade de 

viabilizar a implantação de um Polo em parceria com Nova Itarana. 

 

[...] a ideia é que fosse implantado no Km 100, que é um Distrito que 
é dividido, parte pertence a Brejões, parte pertence a Nova Itarana, 
fica a 22 km da cidade sede, então a gente, para implantar esse polo, 
a gente ia ter além da parte de instalação, a gente ia ter que arcar 
com o transporte dos professores, ter que deslocar diariamente os 
professores para receber aula no KM 100, e o município de Nova 
Itarana tinha que arcar com a contrapartida da instalação do polo que 
seria num colégio que ficava no km 100 na parte do município de 
Brejões, mas tinha alguns encaminhamentos que tinham que ser 
dados em conjunto, a parte administrativa de arcar com professor, 
com custo de transporte do professor da universidade [...] (Brejões). 

 

 Dentro desse contexto de discussão, além das condições materiais e de 

recursos humanos para implantação dos Polos, também é discutido o melhor 

formato de oferta dos cursos para cada Polo. UNEB, UESB e municípios, com a 

mediação do Forprof Bahia, através da diretoria geral do IAT, discutem 

possibilidades de oferta dos cursos em formatos diferenciados, podendo ser com 

aulas durante toda a semana, aos finais de semana, quinzenalmente etc. Para o 

próprio ingresso inicial dos professores no Parfor, uma vez que eles já tinham a 

demanda organizada, é apresentada uma outra alternativa que não a Plataforma 

Freire. 
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[...] os secretários fizeram o levantamento junto com a universidade 
sobre quais deveriam ser os polos de formação, quais deveriam ser 
os formatos dos cursos, quem seriam os professores, e nós 
levantamos essa demanda e levamos ao MEC, e devido à relação 
construída já com a [...] Capes mesmo, nós fizemos o pleito, [...] nós 
não queremos mais mandar a lista de professores pela Plataforma 
Paulo Freire, nós queremos fazer um ofício para você, e comunicar 
que os professores cursistas são esses deste ofício, e nós vamos 
mandar tudo certo, esses aqui são os professores, essa aqui é a 
universidade, esses aqui são os polos de formação e pronto, 
funciona melhor assim [...] (IAT1). 

 

As discussões no Território do Vale do Jiquiriçá apontavam que, como os 

municípios tinham sua demanda organizada, as IPES concordavam com a oferta 

dos cursos em Polos para atendimento dessa demanda, que as condições para a 

garantia de funcionamentos dos Polos estavam sendo pactuadas, não havendo a 

necessidade de submissão desses acordos firmados coletivamente às regras 

predeterminadas da Plataforma Freire. A diretoria do IAT, que atuava na 

coordenação do Forprof, compreendendo essa situação, levou a proposta até a 

Capes, e os primeiros Polos de Formação nos municípios de Planaltino e Maracás, 

implantados em parceria com a UNEB, seguiram outra dinâmica. Após a matrícula 

dos professores na instituição, a própria UNEB foi quem providenciou a inclusão 

deles na Plataforma Freire. 

 Quanto às possibilidades de formato, a UNEB foi a primeira IPES que, no 

diálogo com os municípios, se colocou à disposição para ofertar os cursos no 

formato que fosse melhor para cada município ou grupo de municípios, como nos 

relatou a coordenação do Forprof Bahia. 

 

[...] para poder estabelecer como vai ser essa formação, a partir daí a 
Uneb começou a inovar e foi muito positivo. A Uneb deixou de ter 
apenas um formato de curso, a Uneb disse, nós podemos fazer o 
formato que for necessário, ou todo o final de semana, ou todos os 
dias à noite, ou uma semana por mês, essa flexibilidade da Uneb, foi 
uma base muito importante, porque a gente chegava para os 
secretários de educação e dizia, então qual é sua opção, e 
começamos a fazer esse trabalho [...] (IAT1). 
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 Com as discussões, desenhava-se um novo formato de implementação do 

Parfor, uma ruptura, em que, através de um diálogo direto e horizontalizado, 

municípios, IPES e IAT/Forprof Bahia realizavam a adequação entre demanda e 

oferta, discutiam o melhor formato de atendimento dessa demanda, pactuavam as 

condições e responsabilidades para a implantação dos Polos de formação e, após 

tudo definido, ocorria-se o encaminhamento para Capes através do Forprof. 

Ressaltamos que as responsabilidades para os municípios já eram impostas pelas 

IPES. 

 O formato de oferta dos cursos através de Polos de Formação mais 

regionalizados resolvia alguns problemas para os municípios, mas um outro 

continuava. O problema de deslocamento era amenizado com o encurtamento da 

distância. Os professores não precisavam mais se ausentar uma semana por mês 

das escolas e casas e, com isso, não havia mais a necessidade de contratação de 

substitutos, hospedagem e alimentação para os professores, o que era bom para os 

municípios.  

No entanto, persistia um problema inicial: de onde prover recursos para arcar 

com as responsabilidades de contrapartida impostas pelas IPES na assinatura do 

Termo de Convênio? Esse desafio é apontado pela maioria dos municípios. 

 

[...] Na época, a dificuldade acho que foi mais financeira, porque a 
prefeitura aqui de Lajedo sempre passa por dificuldades, e quando a 
gestão que eu estava assumindo, a gente encontrou uma situação 
trágica em Lajedo, aí a dificuldade era mais financeira, porque de 
qualquer forma teve despesas e Maracás assumiu uma parte e 
Lajedo tinha que entrar com uma contrapartida, então houve algumas 
dificuldades quanto a essa parte financeira, e eu creio que foi o que 
mais teve de dificuldade foi isso, a prefeitura arcar [...] (Lagedo1). 

[...] o município tinha dificuldades financeira, isso para mim estava 
visível, para fazer as adequações e implantar o polo, tinha 
dificuldades em relação ao diálogo, essa coisa de compor com Nova 
Itarana para fazer um polo único e eu em particular tinha dificuldade 
de não ordenar despesa, senão eu fala que é prioridade vai fazer e 
acabou [...] quando falo do secretário de educação ordenar despesas 
é muito em função dele ter uma compreensão maior do que do 
próprio prefeito da área, o que é importante naquela área, mas a 
gente, enfim, a prefeitura não dispunha de verba para isso, para 
montar uma estrutura de um curso superior, e mesmo para 
transporte, para garantir transporte a prefeitura iria ter que fazer com 
recursos próprios, a prefeitura não tem muitos recursos próprios [...] 
(Brejões). 
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[...] Eu acho que a maior dificuldade nossa hoje dentro do termo de 
compromisso é a questão do investimento que tem que dar em 
biblioteca, com a própria alimentação dos profissionais, o transporte, 
eu acho que transporte e alimentação talvez o mais fácil de 
conseguir, mas o investimento que o município tem que ter com 
laboratório de informática funcionando no período, garantir transporte 
mesmo para levar em atividades extracurriculares que muitas vezes 
chocam com as demandas do próprio município, com a rede 
municipal, então a gente tem essa dificuldade, e o investimento 
mesmo no acervo bibliográfico, acho que são os entraves desse 
curso [...] (Elísio). 

 

 Os recursos financeiros aparecem novamente com um grande desafio para os 

municípios, dessa vez para garantir as contrapartidas necessárias para o 

funcionamento dos Polos de Formação. Fica evidente que o movimento dos 

municípios do Vale do Jiquiriçá foi importante no sentido de horizontalizar dentro de 

uma perspectiva de regime de colaboração as discussões sobre a implementação 

do Parfor, no entanto, não foi o suficiente para avançar na discussão das 

responsabilidades financeiras da formação inicial de professores. 

 Compreendemos que a falta de apoio financeiro aos municípios evidencia 

uma quarta contradição nesse movimento de implementação do Parfor, uma vez que 

nega a possibilidade real de efetivação da Política de Formação. 
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5 DAS CONTRADIÇÕES ÀS POSSIBILIDADES DE EFETIVAÇÃO DE UMA 

POLÍTICA DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

 

 

 Percebemos até aqui que o processo de implementação do Parfor foi 

extremamente conflituoso, consequência de um movimento verticalizado da Política 

Pública, que chega inclusive a ferir as próprias normas que a regulamentam. 

 Sem dúvidas, os municípios e, consequentemente, os professores são os que 

mais foram penalizados nesse processo. As limitações impostas por uma 

necessidade desenfreada de efetivar o programa a qualquer custo colocaram em 

xeque o princípio do regime de colaboração com consequências desastrosas que 

poderiam ter sido evitadas se os preceitos de colaboração tivessem sido efetivados. 

 Coube aos municípios, diante das dificuldades que enfrentavam, tencionarem 

os pretensos “parceiros” no processo para um diálogo, que deveria ter sido, a priori, 

a essência do programa mesmo antes de sua implementação. Esse processo de 

diálogo expõe contradições surgidas da negação de elementos constituintes do 

movimento do objeto que forçaram transformações que, a princípio, permitiram um 

ajustamento do programa. 

 Neste capítulo, discutiremos essas quatro contradições que apontaram 

perspectivas de transformações na dinâmica verticalizada imposta aos municípios: 

1) o Forprof como importante espaço de materialização do regime de colaboração; 

2) o diálogo entre municípios e IPES como alternativa efetiva de adequação de 

demanda de formação e oferta de cursos; 3) os Polos de Formação regionalizados 

como caminho para a implementação do Parfor; 4) o apoio financeiro aos municípios 

como condição essencial da implementação do Parfor. 

 

5.1 O FORPROF COMO IMPORTANTE ESPAÇO DE MATERIALIZAÇÃO DO 

REGIME DE COLABORAÇÃO 

  

 A primeira contradição que identificamos no movimento dialético de 

implementação do Parfor diz respeito à negação dos Forprofs como espaço de 

cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Formação de Professores em 

regime de colaboração entre os entes federados. A partir da análise dessa negação, 
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evidenciamos o Forprof como a alternativa real de efetivação do regime de 

colaboração na política de formação de professores, partindo da experiência do 

estado da Bahia. 

 

5.1.1 Os movimentos de negação do Forprof 

 

 Os dados analisados mostraram que os Forprofs demoraram muito para 

serem constituídos, mas não por acaso. O Decreto 6.755/2009 (BRASIL, 2009a), 

que instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e, consequentemente, pontuou a necessidade da criação dos 

Forprofs, foi publicado em 29 de janeiro de 2009, mas somente cerca de sete meses 

depois, em 16 de setembro de 2009, o Ministério da Educação normatizou a criação 

dos Forprofs a partir da publicação da Portaria n. 883. Mesmo antes dessa 

normatização dos Forprofs, o Ministério da Educação lançou o Parfor através da 

Portaria Normativa n. 09 em 30 de junho de 2009, portanto, sem a existência dos 

Fóruns. 

 É importante destacar o quanto essa morosidade na definição das atribuições 

do Forprof contribuiu para os problemas expostos no processo de implantação do 

Parfor. Com a publicação da Portaria n. 883/2009, o Ministério da Educação, 

consequentemente a Capes, delegou aos Forprofs diversas atribuições que 

deveriam ter sido exercidas pelos Fóruns desde o início do processo de 

implementação dos Forprofs. Expomos três dessas atribuições que, ao não serem 

exercidas desde o início do processo, contribuíram para a negação do próprio 

propósito do Fórum: 

a) dar amplo conhecimento aos sistemas de ensino sobre as diretrizes e 

prioridades da Política de Formação: com o Parfor em andamento depois de um 

processo de divulgação em comerciais de TV convidando os que queriam ser 

professores a se inscreverem na Plataforma Freire, com os municípios enfrentando 

grandes desafios para conseguir garantir as condições para que os professores 

frequentassem os cursos, somente a partir da portaria que os Forprofs dariam amplo 

conhecimento aos sistemas de ensino sobre as diretrizes e prioridades da Política 

de Formação. Esse processo deveria ter sido anterior à própria divulgação do 
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Programa pelo Ministério da Educação, a fim de que os sistemas de ensino tivessem 

tido a oportunidade de compreender toda a dinâmica do programa. 

b) subsidiar os sistemas de ensino na definição de diretrizes 

pedagógicas e critérios para o estabelecimento de prioridades para a 

participação dos professores nos cursos: após toda falta de informação 

enfrentada por municípios e professores, ocorrendo inclusive muitos equívocos com 

inscrições de pessoas não docentes na Plataforma Freire e validação pela própria 

Capes de todas essas inscrições, somente a partir da Portaria Normativa n. 09/2009 

os sistemas de ensino seriam subsidiados no que concerne ao planejamento para a 

participação dos professores nos cursos. 

c) elaborar e acompanhar a execução do plano estratégico: esse 

documento deveria conter diagnóstico e identificação das necessidades de formação 

bem como a capacidade de atendimento das IPES, definir as ações a serem 

desenvolvidas para o atendimento das necessidades de formação e determinar as 

atribuições e responsabilidades de cada partícipe com especificação dos 

compromissos assumidos, inclusive financeiros, com relação à formação inicial e 

continuada. No caso do Parfor, se o programa já estava em andamento, havia então 

uma demanda sistematizada, a oferta de cursos organizada e responsabilidades 

estabelecidas através dos Acordos de Cooperação entre Capes/estados, 

estados/IPES e um Termo de Aceite assumido pelos municípios na própria 

Plataforma. Portanto, cabe refletir: qual seria o papel do plano estratégico nesse 

contexto? Validar o que já tinha sido iniciado? 

 A própria legislação não favoreceu o início do funcionamento dos Forprofs, 

desse modo, no caso específico da Bahia, suas atividades se iniciaram oficialmente 

apenas em janeiro de 2010. Dessa forma, os Forprofs foram impedidos de exercer 

suas atribuições, prejudicando assim o princípio de colaboração constante entre os 

entes federados na consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. A própria Capes reconhece essa 

situação. 

 

 [...] O Decreto 6.755/2009 já tinha sido aprovado e estava em curso 
a elaboração do Planejamento Estratégico de cada Unidade da 
Federação - UF. A participação dos estados e das IES já estava 
institucionalizada por meio de assinatura dos Termos de Cooperação 
Técnica e dos Termos de Adesão. Porém, os Fóruns ainda não 
estavam constituídos, daí porque observa-se que o planejamento 
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estratégico foi realizado de forma precária e sem a articulação 
necessária para demonstrar a real demanda por formação em cada 
UF [...]. Além disso, não se tinha clareza do organograma 
institucional da Política estabelecida no Decreto. Ou seja, não havia 
ainda uma clara definição de qual seria a atribuição de cada órgão e 
secretaria do Ministério da Educação – ou seja, o que caberia a cada 
um. Isso somente foi se resolvendo durante o processo de 
implementação da Política (Capes2). 

 

 Evidentemente, a exigência de criação dos Forprofs foi fruto de outro 

movimento, qual seja, o de elaboração da Política Nacional de Formação como 

resultado do embate de forças e interesses. Nessa disputa, outras questões 

inerentes à luta dos professores não lograram êxito, como expõe a ex-dirigente da 

Capes. 

 

[...] Os enfrentamentos que emergiram no debate, travados no 
âmbito do Conselho Técnico Científico da Educação Básica da 
Capes, evidenciaram os limites e potencialidades da política nacional 
de formação formulada pelo Decreto a qual, pela sua amplitude e 
complexidade, não logrou contemplar as múltiplas dimensões das 
políticas docentes, como a valorização profissional, carreira e 
elevação da condição docente, partes inerentes à luta dos 
professores e suas entidades de classe desde a década de 70. A 
principal conquista resultante deste processo, além da formação 
superior dos professores em exercício sem a formação necessária na 
área em que atuam, foi a criação dos Fóruns Estaduais Permanentes 
de Apoio à Formação Docente, que passam a coordenar a 
construção e consolidação de uma política que considerando as 
condições territoriais e locais contemple de forma articulada e 
simultânea a consolidação da formação inicial em Universidades 
Públicas garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão nos processos de formação dos profissionais da educação 
[...] (Capes1). 

 

Como vimos no capítulo anterior, a saída encontrada pela Capes para suprir a 

ausência dos planos estratégicos foi a publicação do Manual Operativo do Parfor 

Presencial, retirando a possibilidade de discussão nos Forprofs das atribuições e 

responsabilidades de cada partícipe, indo na contramão do que a própria 

representação da Capes apresenta como conquista da Política Nacional de 

Formação. A conquista de criação de Fóruns para pensar a Política de Formação de 

Professores em cada estado da Federação, na prática, ainda não se concretizou. 
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5.1.2 O Forprof/BA e a necessidade de sua efetivação 

 

No caso específico do Forprof/BA, no que diz respeito à elaboração do plano 

estratégico, encontramos o primeiro registro dessa discussão na segunda reunião do 

Fórum que ocorreu em 19 de fevereiro de 2010. Em setembro de 2007, a Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia havia instituído uma comissão para elaborar o 

Plano Estadual de Formação, que tinha produzido um texto preliminar.  

[...] Embora o texto inicial tenha sido elaborado por uma comissão 
instituída por portaria da Secretaria da Educação em setembro de 
2007, a coordenação do Fórum entende que esse Fórum Estadual 
pode tornar o texto mais rico. Entretanto, não havia condições de 
discutir o texto no momento da reunião, por ser muito extenso, e por 
isso pediu-se que os membros trouxessem suas sugestões para a 
próxima reunião do GT. 

 

 Na reunião seguinte, no dia 19 de março de 2010, Helena Freitas, 

representando o MEC, frisou que naquele momento todos se encontravam em um  

[...] ponto fundamental do Plano Nacional de Formação, na 3º 
entrada da Formação Inicial. Ressaltou que é necessário fazer uma 
revisão da oferta dos cursos e que cada fórum deve fazer uma 
análise do que é o Plano de Formação, e que o plano estratégico tem 
como foco a Formação Inicial. 

 

 Mesmo assim, as discussões sobre a elaboração do Plano não avançaram e 

mais uma vez alegou-se a falta de tempo para se iniciar a leitura do Plano Estadual 

de Formação “por ser muito extenso, e por isso pediu que os membros trouxessem 

suas sugestões para próxima reunião do GT28”. O fato é que até 2014 o Forprof/BA 

ainda não dispunha do seu plano estratégico, como aponta a representação da 

Capes. 

Assim como em todos os demais estados, a Bahia tem dificuldade 
com o planejamento estratégico, há um desencontro entre a oferta e 

                                                           
28

 O Forprof teve na dinâmica do seu trabalho a constituição de diversos grupos de trabalho, 
visando dar conta das demandas levantadas nas reuniões. Geralmente, as reuniões do Forprof eram 
divididas em dois momentos: pela manhã os grupos de trabalhos se reuniam separadamente para 
discutir suas questões específicas e pela tarde todos se reuniam na plenária do Fórum, onde 
ocorriam as socializações de deliberações. 
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a demanda apresentada no estado, indicando a necessidade de o 
estado realizar um bom diagnóstico da necessidade de formação dos 
professores e a partir daí articular um quadro de ofertas capaz de 
atender essa necessidade [...] (Capes2). 

 

 Sem conseguir instituir um plano estratégico, o Forprof/BA centra suas 

discussões na operacionalização do Parfor e passa a discutir as dificuldades 

encontradas na implementação do programa. Nesse sentido, percebemos na análise 

dos dados que o Forprof/BA, na discussão e forma de lidar com as dificuldades do 

programa, vivenciou dois movimentos diferenciados nessa condução. 

 No período de 2010 até fevereiro de 2011, o Fórum viveu um movimento de 

ampliação das suas discussões. Mesmo na perspectiva de operacionalização do 

Parfor, o Forprof compreende que o caminho é discutir alternativas de superação 

das dificuldades em diálogo direto com os municípios, com prefeitos, secretários, 

professores, sobretudo após o contato do Forprof com o Vale do Jiquiriçá, como 

reconhece a direção do IAT à época. 

 

[...] o interesse da gente era dar continuidade a esse processo de 
articulação, que não é rápido, você bem sabe disso, e que demora, 
ele demora, então eu não sei como isso progrediu [...] mas nós 
consideramos que o trabalho territorial, os consórcios municipais foi a 
melhor alternativa, nós informamos isso a Capes, a Capes 
compreendeu também, a Capes divulgou isso para o Brasil todo 
também, nós começamos a divulgar isso, a articular os territórios de 
identidade, então o melhor caminho é esse [...] (IAT1). 

 

 No outro movimento, a partir de fevereiro de 2011 até 2014, percebemos um 

recuo dessa estratégia de diálogo com os territórios como principal estratégia para a 

busca de alternativas para as dificuldades enfrentadas na implementação do 

programa no estado da Bahia. A direção do IAT desse período reconheceu as 

centralidades de discussão no Fórum e apontou como uma possibilidade delegar 

essa atribuição às universidades. 

 

[...] então o papel do Forprof é crucial, porque fazem parte da 
composição do Forprof a Undime, a Uncme, o Conselho Estadual, a 
APLB e todas as IES, então todos os atores que cuidam da 
articulação, em teoria, estariam envolvidos, tá certo?, mas como nós 
somos muitos centralizados aqui, e é isso que a gente está tentando 
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chegar, como responsabilizar a própria universidade no seu lócus de 
agora em diante, porque nós não temos condição, nós não temos 
recursos humanos para isso, agora, essa relação inclusive dos 
próprios entes federados, como é que será essa relação, porque tem 
outros viés, tem o viés político que vem, na verdade o programa na 
minha opinião tem que ser institucionalizado para além daqueles 
governantes que estão naquele momento, um programa como esse 
tem que ser um programa acima dele, então eu acho que isso ainda 
tem que ser mais amadurecido, tem que ser melhor trabalhado [...] 
(IAT2). 

 

 Dessa forma compreendemos que, para a efetivação de uma Política de 

Formação em Serviço, o Forprof precisa transformar-se em um espaço que passe 

verdadeiramente a coordenar a construção e consolidação de uma política de 

formação que, ao congregar as diferentes representações dos entes federados, das 

IPES, de entidades representativas, sindicatos de professores, considere as 

condições territoriais e locais e as especificidades das demandas apresentadas. 

 

5.2 O DIÁLOGO ENTRE OS MUNICÍPIOS E AS IPES COMO ALTERNATIVA 

EFETIVA DE ADEQUAÇÃO DE DEMANDA DE FORMAÇÃO E OFERTA DE 

CURSOS 

 

 A falta de diálogo entre os municípios e as IPES para a adequação entre 

demanda de formação e oferta de cursos teve como consequência diversos 

problemas na implementação do Parfor, o que, para nós, se apresentou como uma 

segunda contradição dentro desse processo, uma vez que não há outra forma de 

viabilização do programa, senão pelo diálogo entre aqueles que detêm a demanda e 

os que detêm a oferta. Nessa discussão não cabe pensar, como aponta o ditado 

popular – “quem vem primeiro: o ovo ou a galinha?” – ou: o curso ou a oferta? A 

própria existência do Parfor já define essa questão, uma vez que foi por causa da 

demanda que o programa surgiu. Dessa forma, os cursos não podem ser ofertados 

sem que se leve em conta a demanda. 

Mesmo sem a intermediação do Forprof através de seu plano estratégico, o 

próprio Manual Operativo do Parfor aponta que municípios e IPES devem se 

articular para a compatibilização dos calendários escolares de sua rede com os 



89 

 

cursos de formação, de modo que não ocorram prejuízos quanto a participação e 

permanência dos docentes nos cursos. 

Não foi o que aconteceu inicialmente. As IPES formataram sua oferta de 

curso tendo como base os cursos que já eram oferecidos nos cursos regulares. Não 

houve um olhar para a demanda regional de onde a IPES estava localizada. Em 

uma das reuniões do Foprof/BA, realizada em 16 de setembro de 2011, percebemos 

pelo trecho de registro retirado da ata, que a inconsistência entre os dados de 

demanda e oferta continuam sem qualificação e que não se consegue avançar na 

compreensão de que o censo escolar talvez não seja o único nem o melhor 

instrumento para se identificar a real demanda de formação. 

 

[...] chamou a atenção do Fórum para o fato de que sempre a 
demanda apresentada não condiz com as reais necessidades. A 
partir dessa consideração, o Fórum faz questionamentos sobre a 
incoerência entre a demanda e o número de cursistas matriculados, 
questionou sobre os motivos que podem estar ligados: à falta de 
letramento digital de alguns professores; a falha na comunicação e 
divulgação das vagas. A Prof. Irene (IAT) informou que em todos os 
municípios onde foram ofertados cursos foram mobilizadas as rádios 
locais, que veicularam essa informação, ficando mais uma vez 
constatado de que não se conhece a demanda por cursos, 
enfatizando a importância do censo. 

 

Sem dúvidas, o diálogo direto entre as IPES e os municípios seria a melhor 

forma, pelo menos dentro desse contexto, de adequação entre demanda e oferta, de 

discussão sobre o formato do curso e as formas de atendimento. O Vale do Jiquiriçá 

comprovou essa perspectiva e o IAT/Forprof compreendeu naquele instante, mas, 

no movimento do Parfor, a mudança de direção e coordenação do Forprof causou 

momentaneamente um recuo nesse entendimento, para, posteriormente, voltar a 

compreender que essa articulação territorial é necessária, traçando como estratégia 

compartilhar ou delegar essa ação com as IPES. 

[...] essa relação com os municípios é muito tangencial ainda, é 
muito, a gente não tem um diálogo direto, a gente não tem isso 
porque a gente não tem recursos humanos para isso, tá certo, o 
Forprof aqui tem só três pessoas que cuidam disso, três, quatro 
pessoas, é impossível você pensar isso, então qual é a estratégia, a 
estratégia está sendo compartilhar com as universidades esse papel, 
então, por exemplo, a UESC, a UESC já fez duas reuniões com os 
municípios da sua abrangência, a UESC, a UESB, a UFRB, a UESF, 
tá todo mundo já fazendo, tentando um pouco colocar essa 



90 

 

responsabilidade também nos municípios, o que que está 
acontecendo, na última reunião que eu fui da UESC, a maioria dos 
secretários falaram que eles não tinham mais professores sem 
formação, que praticamente eles já estavam com todos os 
professores formados, então a gente fica um pouco assustado, 
porque se os secretários me dizem que está todo mundo 
praticamente formado, e o MEC me diz que eu tenho cinquenta e oito 
mil funções docentes sem formação, alguma coisa está muito errada 
[...] (IAT2). 

 

No caso específico da Bahia, realmente é difícil para a coordenação do 

Forprof dar conta de dialogar diretamente com 417 municípios. No entanto, esse 

diálogo pode e deve ser potencializado pelas IPES como braços do próprio Forprof, 

uma vez que estas estão mais próximas dos municípios. Esse diálogo mais próximo, 

direto, possibilita, assim como ocorreu no Vale do Jiquiriçá, a construção de 

alternativas para o atendimento da grande demanda de formação de professores 

ainda existente no estado. O próprio Forprof/BA, a partir de sua coordenação, como 

também a Capes reconhecem que esse é um caminho a ser trilhado. 

[...] foram duas experiências que a Bahia virou referência para o 
Brasil [...] uma foi os consórcios municipais como estratégia de 
mobilização territorial visando o levantamento da demanda de 
formação de professores, a estruturação da oferta e a estrutura 
também dos cursos, outra contribuição foi o projeto de Lei que nós 
criamos no âmbito estadual, que foi aprovado na Assembleia 
Legislativa, ainda no ano de 2009, que criava uma bolsa formação 
para o professor... [...] (IAT1). 

[...] identificar quem são os professores que necessitam de formação 
e de qual formação precisam – e quais são os recursos necessários 
para viabilizar o acesso dos professores aos programas de formação. 
Articulação com a rede de escolas, com a comunidade e com as IES, 
visando criar as condições para a participação dos professores nos 
cursos de formação. Planejamento que possibilite identificar a 
demanda visando permitir às IES realizarem uma oferta baseada na 
real necessidade de atendimento das redes; e o estabelecimento de 
um plano de ação que viabilize a participação dos professores nos 
curso de formação, sem prejuízo das atividades acadêmicas da rede 
[...] (Capes2). 

 

 O diálogo exigiu dos municípios uma organização e reflexão sobre a formação 

de professores. Por parte das IPES, estas tiveram que rever seus projetos de oferta 

de curso, resultando na construção de novas propostas com a participação dos 

municípios. O Forprof, percebendo que através desse diálogo mais próximo havia 
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uma responsabilização maior por parte dos municípios e, portanto, uma viabilidade 

maior de garantia das condições para que os professores pudessem frequentar os 

cursos ofertados, compreendeu que esse era um modelo que poderia dar certo. 

Ficava então evidente que o diálogo entre municípios e IPES era fundamental para o 

atendimento do grande contingente de professores que ainda permanecem sem 

formação.  

 

5.3 OS POLOS DE FORMAÇÃO REGIONALIZADOS COMO CAMINHO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PARFOR 

 

 A proposta de criação de Polos de Formação regionalizados dentro do 

movimento de implementação do Parfor constituiu uma negação do formato de 

oferta de cursos propostos pelas IPES, um formato que trouxe diversos problemas 

para sua efetivação, tornando-se para nós uma terceira contradição nesse processo. 

 A diretoria do IAT, ao assumir a gestão em 2011, resume sob o olhar do 

Forprof algumas das consequências dessa oferta de cursos de forma verticalizada, 

ou seja, sem diálogo com os municípios. 

 

[...] quando eu cheguei, estava com “ene” problemas porque quando 
foi implementado qual foi o principal problema e que até hoje a gente 
sofre com os resquícios desse problema? O que que aconteceu 
quando o Parfor foi implementado? Foi implementado através da 
Plataforma Paulo Freire e não havia filtros. A Plataforma falhou na 
hora da implementação. E aí tem alguns problemas da própria 
concepção: o que que é o Parfor? O que que é a oferta de formação 
inicial presencial? Um programa emergencial. Quando é um 
programa emergencial ele tem data de nascimento e data de finitude, 
então, eu vou testar esse programa durante xis anos, e nesses xis 
anos eu resolvo o problema dos municípios, porque todos os 
professores que estão nos municípios e no estado que não tem a 
formação em nível superior adequada à LDB, esses professores 
terão, todos serão qualificados por universidades públicas [...] mas o 
que que aconteceu? Bom, o primeiro modelo, se você oferta agora, 
você não tinha garantia que você terá uma outra oferta no futuro, isso 
fez com que todo mundo viesse solicitar, demandar serviço, porque 
isso é a chance de você ter a sua formação garantida, isso por um 
lado, por outro lado os professores no desespero de entrar na 
Plataforma, se não tivesse aquele curso naquela região, eles 
entravam em qualquer curso que tivesse, tá certo, então essas 
questões foram questões que depois colocaram em risco o próprio 
programa. Mais um, as escolas inteiras aderiram, e teoricamente não 
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poderia porque, porque como o formato da Bahia [...] houve de forma 
muito intempestivamente sem planejamento, os professores foram e 
não foram só os professores, foram professores e profissionais que 
estavam na escola porque não tinha filtro, hoje isso não acontece 
mais [...] (IAT2). 

 

 Está claro que a dinâmica instituída para a implementação do Parfor, a qual 

negou o Forprof, rejeitou o diálogo inicial entre os municípios e as IPES, o que 

somente poderia ter como consequências esses problemas. Portanto, nesse 

movimento, agora os municípios, através de sua articulação, negaram essa 

dinâmica e mostraram que há outras possibilidades de efetivação da formação 

inicial. 

 As IPES precisariam ofertar os cursos com base na demanda apresentada 

pelos municípios, para tanto, é preciso qualificar os dados da demanda real, estando 

claro que isso seria possível através de um diálogo próximo entre municípios e IPES 

mediado pelo Forprof. Pelo menos essa foi uma alternativa que, no contexto da 

pesquisa, se apresentou como estrategicamente viável. A própria direção do IAT e a 

coordenação do Forprof que acompanhou mais de perto esse processo no período 

de 2009 até o início de 2011 expressam isso e relatam que, ao dar ciência dessa 

experiência para a Capes, a própria Capes, no período, transformou essa estratégia 

em recomendação. 

 

[...] no Forprof nós criamos a dinâmica de tentar encontrar esse 
casamento da demanda com a oferta, depois da descoberta do 
Consórcio do Vale do Jiquiriçá, Mercovale, nós fizemos inclusive uma 
reunião com o MEC que não foi nem somente do Forprof, já foi uma 
reunião ampla, convocando todos os municípios, para que [...] 
pudesse apresentar a proposta do Consórcio Intermunicipal, porque 
nós já tínhamos chegado à conclusão de que o melhor formato seria 
através dos Consórcios Intermunicipais, dos Consórcios Territoriais, 
esses consórcios deveriam levantar os professores, esses 
consórcios deveriam negociar com as universidades quais seriam os 
cursos, esses consórcios deveriam decidir onde seriam os Polos de 
Formação para facilitar o deslocamento, esses consórcios em 
negociação com as universidades deveriam discutir qual o formato 
do curso, se seria todo dia pela noite, e você pode ter algum que seja 
todo dia de noite se você tiver pouca distância para poder percorrer, 
aí você faz um curso noturno, ou se é uma semana por mês, ou se é 
somente nos finais de semana, ou em dois finais de semana no mês, 
tinha também o formato de pegar sábado, domingo e segunda, 
porque pegando dois finais de semana e a segunda você já tinha 
seis dias de aula intensiva como se fosse uma semana de aula, 
então você começou a pluralizar. A partir desse momento eu 
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considero que nós tivemos um formato, e aí todo esse processo de 
negociação de ida para as Direcs, de mobilização dos municípios, 
depois da defesa do sistema, da metodologia da negociação via 
consórcios municipais, sempre era dialogado com a nacional, sempre 
era dialogado com o Fórum Nacional de Formação, que reunia o 
MEC, reunia os secretários estaduais de educação ou 
representantes, eu sempre ia representando o secretário estadual de 
educação, envolvia o presidente da Undime [...] e lá nós demos 
ciência dessa experiência, tanto é que a Capes depois colocou no 
site dela a notícia da experiência dos consórcios municipais29, isso 
como recomendação da Capes para o Brasil todo [...] (IAT1). 

 

 A dinâmica de discussão territorial, consorciada, coletiva, traz um novo 

movimento para o Parfor, promovendo um exercício real do princípio do regime de 

colaboração. Juntos, municípios, IPES e Forprof, discutem a demanda real a partir 

dos dados organizados pelos municípios, buscando a melhor forma de atendimento. 

No Vale do Jiquiriçá, a discussão ficou centrada na demanda de professores pelo 

curso de Pedagogia, assim, com a alternativa apresentada de criação dos Polos de 

Formação, discutia-se sobre quais os municípios sediariam esses polos, a melhor 

modalidade e formato de atendimento e as responsabilidades (estas já impostas 

pelas IPES). 

 Essa dinâmica ocorria independentemente do período de pré-inscrição de 

professores na Plataforma Freire. Cabia ao Forprof, após definição pelos municípios 

e IPES do atendimento da demanda, encaminhar para a Capes a inscrição dos 

professores para validação da turma e liberação dos recursos para a IPES. 

 No entanto, nesse movimento diferenciado de condução do Forprof, 

percebemos que, diante da oferta de cursos pelas IPES e do não preenchimento das 

vagas, o Forprof volta a reconhecer a importância do diálogo com os municípios 

para essa adequação demanda/oferta, mas não consegue ter a mesma percepção 

de que é possível realizar a inscrição dos professores após essa definição de 

atendimento de outra forma que não seja a dinâmica padrão da Plataforma Freire. O 

pior, a nosso ver, foi a negação do Forprof quanto a essa responsabilidade de 

buscar formas de encaminhar essas inscrições e insistir pelo processo padronizado 

apenas transferindo essa responsabilidade para a Undime enquanto representação 

                                                           
29

  Notícia disponível em: <http://www.Capes.gov.br/36-noticias/4322-forum-de-apoio-a-
formacao-de-profe>. Acesso em: 28 fev. 2015. 
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dos municípios no Fórum, o que vai na contramão da alternativa que o próprio 

Forprof já havia vivenciado ao fazer esse diálogo diretamente com a Capes. 

 

[...] então você lança o edital e só se inscreveram dois, dois, então 
como é que esses municípios declararam uma demanda, como é que 
você aciona uma universidade para ofertar os cursos e ninguém se 
apresenta, esse foi o primeiro grande choque que nós tivemos, e aí a 
gente se deu conta, na época, se deu conta do que aconteceu, hoje 
a gente vem pontuando isso para a Capes e para o MEC o papel do 
Forprof, porque uma coisa é o secretário municipal dizer eu preciso, 
vamos supor, você está em uma região, cada município diz: olha eu 
preciso de dez de matemática, esse precisa cinco, esse precisa 
cinco, esse precisa quinze, esse precisa dez, ou seja, se você 
implantar um curso aqui você atenderia toda essa microrregião, tá 
bom?, então vamos supor que todos os secretários se colocaram de 
acordo e falamos tá bom, vamos ofertar, aí vem a outra e diz olha, 
então eu vou ofertar o curso em matemática, mas se você não fizer, 
não fizer nada, ninguém fica sabendo, porque, primeiro, o professor 
tem que entrar, tem que preencher, o secretário tem que validar, 
depois de validar nós temos que ver com a Capes, então se a gente 
não tiver esse contato com o secretário chamando a atenção, olha 
secretário entra, chama seu professor para ele se inscrever, se você 
não fizer isso, ninguém faz nada, entendeu, então o papel, e aí o 
papel da Undime que a gente sente muito porque, não é que eles 
não queiram, eu acho que a Undime ela tem uma estrutura muito 
centralizada ou ela deveria ter colegiado, num sei, mas ela tem que 
ter uma penetração, ela tem que ter um diálogo [...] (IAT2). 

 

 No Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, essa questão já havia sido 

superada pelo próprio Forprof, ao qual, a partir da definição dos Polos de Formação 

pelos municípios com as IPES, estabelecendo o formato dos cursos, e com a 

validação pelo próprio Fórum, coube apenas encaminhar essas informações para a 

Capes, mesmo fora do período de pré-inscrição na Plataforma Freire. Os Polos 

foram validados pela Capes e posteriormente esses alunos foram inseridos na 

Plataforma.  

 Fica evidente que a mudança de condução do Forprof/BA ocasionou também 

uma mudança de concepção da implementação do programa e do próprio papel do 

Forprof nesse processo. É importante destacar que a Portaria 883/2009 coloca como 

responsabilidade do Forprof subsidiar e dar amplo conhecimento aos sistemas de 

ensino sobre o Parfor, não podendo imputar essas atribuições a uma instituição ou 

entidade específica do Fórum, pois essa instituição ou entidade, no coletivo, divide 

essas atribuições com todos. 
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 O relato dos municípios confirma que a criação dos Polos de Formação de 

Professores contribuiu para a superação de muitos problemas gerados pelo formato 

inicial de oferta de cursos. Tal superação não diz respeito apenas a problemas de 

ordem da garantia de condições para que os professores frequentassem os cursos, 

mas a problemas pedagógicos, de deslocamento de professores do campo e de 

funcionamento das escolas. 

 

[...] nós queremos aqui colocar um ponto extremamente importante, a 
questão do professor da zona rural, nós temos trinta e duas escolas 
do campo, e essas escolas ficam muitas vezes em lugares muito 
distantes, lugares que a gente às vezes faz um percurso de setenta a 
oitenta quilômetros para chegar a esses lugares, e essas pessoas 
elas são gratas, esses professores por terem a oportunidade de 
cursar uma graduação aqui, o que favoreceu muito, aqui nós 
montamos o formato final de semana, começa sexta-feira e assim 
eles têm uma oportunidade de estudar, e nós também, com esse 
formato não causou transtorno a rede escolar, então foi de grande 
valia para Maracás e acredito também pra Planaltino [...] (Maracás). 

 

 Somente com o diálogo é possível compreender as especificidades de cada 

município e, consequentemente, suas dificuldades. Daí a importância de 

fortalecimento do Forprof enquanto espaço de vivência do regime de colaboração 

para a implementação do Parfor Forprof, mas isso não basta. É preciso que o 

Forprof, dadas as especificidades territoriais do estado da Bahia, compreenda que é 

preciso efetivamente fomentar esses diálogos territoriais e locais como extensão da 

prática do regime de colaboração, empoderando esses espaços como legítimos na 

definição da melhor maneira de atendimento da demanda de formação de 

professores, através de Polos de Formação mais regionalizados ou de outras formas 

que podem surgir desse diálogo. O lócus de formação é na universidade, no entanto 

esta precisa estar presente onde houver a necessidade.  

 

5.4 O APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PARFOR 

 

 Abordaremos, por fim, um elemento que no movimento de implementação do 

Parfor esteve presente em todas as contradições anteriormente apresentadas; para 
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nós, a sua negação no processo impede a possibilidade real de efetivação da 

Política de Formação Inicial. Esse elemento é o apoio financeiro aos municípios, a 

quarta contradição que emergiu da nossa pesquisa. 

 No início do processo de implementação do Parfor, a dificuldade em garantir 

as contrapartidas de deslocamento, hospedagem, alimentação e contratação de 

substituto estava diretamente ligada aos recursos financeiros. Essa questão ficou 

bem clara nos depoimentos dos representantes municipais. 

 

[...] tivemos dificuldades financeiras com relação ao translado desses 
profissionais, também dizia lá que tinha que pagar hospedagem, 
alimentação e transporte, então os professores exigiam, queriam que 
nós pagássemos e nós tínhamos dificuldades financeiras porque 
tínhamos que manter profissional substituto e manter a logística 
desse professor na universidade, então na época nós optamos pela 
Uesb porque estava mais próximo de Jaguaquara, e nós dávamos 
uma bolsa a esse professor para que ele pudesse se garantir lá em 
Jequié uma semana, e a substituição aqui também foi um transtorno 
porque uma vez por mês nós tínhamos que tá colocando 
professores, então, os diretores ficaram e ficavam chateados porque 
isso causava um transtorno [...] A problemática era quase comum, a 
questão financeira dos municípios de garantir e assegurar o 
translado, o deslocamento deste profissional, como os municípios 
iam custear isso? (Jaguaquara). 

 

 A questão financeira aparece como crucial, sem minimizar, é claro, os outros 

aspectos pedagógicos apontados anteriormente. Com a possibilidade de criação dos 

Polos de Formação, na própria discussão, alguns municípios não avançaram 

justamente por causa também da dificuldade em conseguir alocar recursos do 

orçamento municipal para garantir as contrapartidas que eram impostas para a 

adesão. 

[...] com o município de Nova Itarana, essa parceria, ela dependia de 
questões financeiras [...] no meu caso, eu, como gestor, não 
ordenava despesas, nem o secretário de educação de Nova Itarana, 
então a gente entendia a importância, sabíamos que aqui seria 
fundamental para o município, sabia também dos limites financeiro 
do próprio município, mas entendia que, sobretudo os prefeitos, 
precisavam dialogar para acertar tudo isso, e a gente não conseguiu 
fazer com que esses prefeitos entendessem que aquilo era uma 
prioridade a ponto deles sentarem, definirem na prática como iriam 
operacionalizar, executar de fato essa proposta de implantação do 
polo do Parfor em Brejões [...] (Brejões). 
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 Para além do interesse ou não dos prefeitos, a questão financeira realmente 

aparece como um elemento que tem um peso importante nas dificuldades de 

concretização dos Polos de Formação. Mesmo os municípios que conseguiram 

implantar o Polo apresentaram dificuldades nesse sentido. 

[...] o que eu vejo de preocupante aí foi em relação ao que foi 
assumido pela gestão com relação a dividir a despesa com o 
município de Maracás, e nós tivemos alguns problemas com relação 
[...] à prefeitura daqui de honrar os compromissos assumidos com a 
prefeitura de Maracás [...] com relação ao que foi estabelecido como 
cota de Lajedo [...] porque o professor, a estadia do professor ficou a 
cargo do município de Lajedo [...] (Lajedo2). 

 Na própria elaboração da Política Nacional de Formação dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, as contrapartidas e responsabilidades dos entes 

federados não ficaram claras. 

[...] Não foi pensada, ou melhor, não conseguimos consensos 
internamente para levar à frente o regime de colaboração e a 
construção do sistema nacional de formação de professores, um 
anseio antigo dos educadores que necessita ser materializado [...] 
não havia uma política de apoio, nem mesmo a determinação, 
indução, regulação, como queiramos denominar, que mobilizasse os 
municípios a apoiar seus professores em formação. Tampouco o 
Ministério tomava a iniciativa nesse sentido, apesar das demandas 
constantes para que o próprio MEC oferecesse a bolsa formação. 
Sabemos das dificuldades dos municípios na liberação de seus 
professores, pois não há substitutos disponíveis que assumam as 
classes. O Plano Estratégico da Formação, construído pelo Fórum 
Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente em cada 
estado, não contemplava essa situação, até porque não há mesmo 
alternativas para uma situação de formação no exercício do trabalho 
[...] (Capes1). 

 

 O Decreto 6.755/2005, em seu art. 4º, parágrafo primeiro, define que o regime 

de colaboração seria concretizado por meio de planos estratégicos formulados pelos 

Forprofs. No art. 5º inciso III fica claro que os planos estratégicos deveriam definir as 

atribuições e responsabilidades, inclusive financeiras, dos envolvidos. No entanto, 

vimos que a Capes, à revelia dos Fóruns, publicou o Manual Operativo do Parfor 

Presencial com todos os procedimentos de funcionamento do programa, definindo 

inclusive as responsabilidades. 

[...] As atribuições dos municípios estão especificadas no item 3 do 
Manual Operativo do Parfor, disponível na página da Capes. 
Todavia, entre as atribuições, destaco como a mais importante a 
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elaboração do planejamento da formação de seu quadro de 
professores, o que significa identificar os professores que necessitam 
de formação inicial e prestar o apoio necessário para viabilizar a 
participação dos professores de modo a favorecer uma formação de 
qualidade [...] (Se os municípios recebem recursos) Não, porque o 
programa é implementado em regime de colaboração em que cada 
ente tem responsabilidades. Os estados e municípios devem incluir 
no seu planejamento ações voltadas para a formação dos docentes 
de sua rede [...] (Capes2). 

 

 Justamente pelo fato de o programa ser em regime de colaboração é preciso 

discutir as responsabilidades legais de cada ente federado. Para tanto, 

consideramos extremamente relevante destacar, também, que o artigo 9º do Decreto 

6.755 (BRASIL, 2009a) prevê que o Ministério da Educação 

[...] apoiará as ações de formação inicial e continuada de 
profissionais do magistério ofertadas ao amparo deste Decreto, 
mediante: [...] II – apoio financeiro aos Estados, Distrito Federal, 
Municípios (grifos nossos) e às instituições de educação superior 
previstas nos arts. 19 e 20 da Lei n. 9.394, de 1996, selecionadas 
para participar da implementação dos programas, projetos e cursos 
de formação inicial e continuada, nos termos do art. 2º da Lei n. 
8.405, de 9 de janeiro de 1992. 

 

 Está evidente no Decreto 6.755/2009 a possibilidade de apoio financeiro não 

apenas às IPES, como vem ocorrendo, mas também aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, o que não tem havido. Com isso, em particular os municípios estão 

tendo que arcar com uma despesa que, do ponto de vista legal, no mínimo não 

poderia ser deles, uma vez que o art. 11 da LDB deixa bem claro a responsabilidade 

dos municípios com a educação infantil e o ensino fundamental, permitindo a 

aplicação de recursos em outros níveis de ensino somente se essas etapas 

estiverem completamente atendidas com percentuais de aplicação de recursos 

acima do mínimo vinculado pela Constituição. 

 

Art. 11 - Os municípios incumbir-se-ão de: […] 

V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
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dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal a 
manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996a). 

 

 Cabe aqui esclarecermos que, mesmo o Parfor sendo um programa de 

formação em serviço de professores da educação básica, não se pode justificar com 

isso que recursos da educação básica sejam destinados para a formação desses 

professores, uma vez que a própria LDB no seu art. 62 deixa claro que “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” (BRASIL, 1996a). Se a formação ocorre em nível superior, estamos 

tratando de outra etapa de ensino que se, por um lado, na própria LDB não fica claro 

de quem é a responsabilidade por essa etapa de ensino, por outro, torna-se evidente 

que não é dos municípios. 

 Os Polos de Formação regionalizados nos parece uma boa opção de 

atendimento da demanda de formação, mas compartilhamos o sentimento 

demonstrado por um dos representantes municipais de que é preciso repensar a 

questão financeira. 

 

[...] a proposta é boa, agora tem que descentralizar, permitir que o 
acesso à universidade chegue no seu município, agora eu vejo que 
vão continuar as mesmas dificuldades se for para ser viabilizado pelo 
município, acho que a contrapartida do município acaba ficando alta 
[...] então não é coisa tão simples assim, eu acho que nesse modelo 
as dificuldades vão continuar existindo, se tiver que contar com a 
contrapartida grande do município [...] isso não vai mudar, vai 
continuar andando com muita precariedade, acho que pode implantar 
o Polo em Brejões, não sei se agora tem a condição de implantar 
junto com Nova Itarana diante de toda a morosidade desse processo 
e das dificuldades entre um município e outro, mas eu entendo que 
nesse formato, para as condições dos municípios do Vale do 
Jiquiriçá, de Brejões mais especificamente, é muito complicado se 
implantar um polo nessas condições, nesse modelo [...] (Brejões). 

 

 Destacamos, aqui, que o nosso objeto de estudo ainda está em movimento e 

que, para acalentar o ex-dirigente de educação de Brejões, o Polo de Formação do 

município de Brejões foi implantado no segundo semestre de 2014, envolvendo os 

municípios de Nova Itarana e Milagres. No entanto, isso não quer dizer que, pelo 

fato de os Polos de Formação de Professores estarem em funcionamento ou 

implantação, as dificuldades financeiras foram superadas. Os municípios enfrentam 
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dificuldades para manter sua contrapartida imposta pelos termos de adesão das 

IPES. 

 Para nós, está claro que a responsabilidade de arcar com a formação inicial 

de professores não é dos municípios e que o Ministério da Educação precisa buscar 

formas de garantir o preceito legal de apoio financeiro aos municípios. 

 Contudo, existe um aspecto sobre a questão do financiamento que a análise 

dos dados nos mostrou. No Manual Operativo do Parfor Presencial, o item 9 trata 

especificamente do apoio financeiro para as IPES. A concessão de apoio financeiro 

é feita através de recursos de custeio e capital mediante aprovação de Plano de 

Trabalho encaminhado junto com Termo de Cooperação ou de Convênio. 

Os recursos de custeio podem ser utilizados, dentre outras coisas, com: a) 

material de consumo – despesas relativas à aquisição de material para uso na 

implantação e desenvolvimento dos cursos; b) diárias nacionais e auxílio 

deslocamento destinados a viabilizar a participação dos coordenadores, professores 

e alunos e palestrantes em atividades acadêmicas e pedagógicas; c) passagens 

aéreas, terrestres ou fluviais nacionais destinadas a viabilizar a participação dos 

coordenadores, professores, alunos e palestrantes em atividades acadêmicas e de 

campo; d) auxílio financeiro a estudantes. 

Quanto aos recursos de capital, devem ser utilizados para a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, sendo: a) coleções e outros materiais 

bibliográficos para uso nas bibliotecas da instituição participante; b) material 

permanente e equipamentos para uso didático-pedagógico nas turmas implantadas 

no âmbito do Parfor Presencial. 

Vemos que mesmo sem o apoio financeiro direto do Ministério da Educação 

os recursos destinados às IPES devem ser utilizados para o fomento aos cursos do 

Parfor. Dessa forma, sendo os Polos de Formação de Professores uma alternativa 

de implementação do Parfor, os recursos de custeio poderiam tranquilamente ser 

usados para a compra de materiais para implantação e desenvolvimento dos cursos 

no Polo, pagamentos de gastos com atividades acadêmicas e pedagógicas, 

incluindo aulas de campo. No mesmo sentido, os recursos de capital poderiam ser 

usados para a compra de equipamentos e materiais permanentes a fim de equipar 

os polos, inclusive com a montagem de biblioteca. 

 O cálculo para repasse desses recursos era feito tendo como base o número 

de turmas implantadas e previstas em cada IPES. Por semestre, para cada turma 
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implantada na sede ou distante dela até 300 km, é repassado o valor R$ 15.000,00 

de custeio e, para cada turma implantada em localidades com distância da sede 

superior a 300 km, o valor repassado de custeio é de R$ 20.000,00. 

 O valor de repasse de recursos de capital corresponde ao percentual de 30% 

do total de custeio, no entanto, esse repasse ocorre somente quando houver 

disponibilidade de recursos na dotação orçamentária da Capes para esse fim. Em 

uma turma ofertada fora de sede da IPES, com distância de mais de 300 km, esse 

valor representa, além dos R$ 20.000,00 para custeio, R$ 6.000,00 a mais para 

capital por semestre, o que daria um total de R$ 52.000,00 ano por cada turma. 

 Para nós, mostra-se evidente que é preciso aprofundar o debate sobre as 

responsabilidades financeiras para a implementação do Parfor. Está demonstrado 

que há equívocos quanto à responsabilização dos municípios no financiamento da 

formação inicial e que talvez também haja na utilização dos poucos recursos 

disponíveis que são destinados às IPES. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Freitas (2002) aborda que a necessidade de expansão da escolarização 

naquele momento histórico e a impossibilidade do Estado em prover os recursos 

necessários que garantissem a expansão da formação de professores pela 

educação superior pública direcionavam essa formação no sentido de expandir o 

ensino superior privado como alternativa para a massificação da formação de 

professores, alertando:  

 

Estamos assim vivenciando, pelas políticas de formação, 
concepções que, pela desresponsabilização do Estado no 
financiamento público, pela individualização das responsabilidades 
sobre os professores, pela centralidade da noção de certificação de 
competências nos documentos orientadores da formação de 
professores, revelam um processo de flexibilização do trabalho 
docente em contrapartida à profissionalização do magistério, 
condição para uma educação emancipadora das novas gerações 
(FREITAS, 2002, p. 161). 

 

Vivenciamos um processo de expansão brutal do ensino superior privado 

atuando na formação inicial de professores, sobretudo na modalidade de Educação 

a Distância. Sem dúvidas, a aprovação do Decreto 6.755/2009 trouxe uma nova 

perspectiva para a formação de professores da educação básica à medida que, com 

já pontuamos, foi a primeira vez que o Estado brasileiro assumiu a formação de 

professores. 

A nossa pesquisa apontou em seu movimento de investigação do processo 

de implementação do Parfor, a partir do regime de colaboração, que existem ainda 

muitas contradições na materialização dessa ação, as quais, mesmo em outro 

momento histórico, expressam uma mesma lógica na relação entre os entes 

federados com a responsabilização excessiva dos municípios e, consequentemente, 

dos professores quanto à formação inicial e uma desresponsabilização gradativa da 

União e dos estados, sendo que essa formação ocorre em uma etapa da educação 

que não é de responsabilidade dos municípios. 

Não temos dúvidas de que o Decreto 6.755/2009 representa um avanço na 

Política de Formação de Professores, mais ainda, com a criação dos Forprofs como 

espaços de vivência do regime de colaboração para organização dos objetivos 
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dessa política. No entanto, é preciso reconhecer que justamente a negação desse 

espaço como instância mobilizadora, articuladora e propositiva trouxe e ainda traz 

inúmeros equívocos para a implementação do Parfor. A partir do momento em que a 

Capes toma para si o papel de definidora dos procedimentos de operacionalização e 

responsabilidades com a publicação do Manual Operativo do Parfor Presencial, há 

uma negação do princípio colaborativo do programa que, mais do que um princípio 

do programa, representa uma grande conquista, fruto da luta histórica dos 

educadores. Precisamos reconhecer que esse equívoco transformou os Forprofs em 

meros braços estatais da Capes para a operacionalização do Parfor. 

Os resultados desta pesquisa evidenciam a importância de fortalecimento dos 

Forprofs, horizontalizando cada vez mais as suas ações e discussões sobre a 

efetivação da Política de Formação de Professores, em específico do Parfor. Ficou 

claro que ampliando mais ainda a participação dos entes federados nessa definição 

através do diálogo territorial, local, consorciado ou não, com a participação das IPES 

para a adequação entre demanda e oferta, discutindo a melhor maneira de 

formatação dos cursos, sendo importante envolver, inclusive, a representação dos 

professores, sem dúvidas pode contribuir para um início de constituição de uma 

formação inicial em uma perspectiva transformadora. 

Referimo-nos ao início de constituição por compreendermos que estamos 

tratando aqui da Política de Formação a partir do regime de colaboração, mas 

existem outros fatores, como, por exemplo, o currículo, a proposta pedagógica, a 

práxis educativa, que devem ser levados em conta na discussão de uma formação 

com bases sólidas voltadas para a formação emancipatória. 

Contudo, o que fica mais evidente nos resultados da nossa pesquisa diz 

respeito ao fato de que não há possibilidades de efetivação de uma Política de 

Formação Inicial de Professores em Serviço se não se discutir com seriedade o 

apoio financeiro aos municípios. Não se pode continuar delegando aos municípios a 

responsabilidade de garantias de contrapartidas financeiras para o funcionamento 

do Parfor, sob pretexto de que é formação para professores da educação básica, 

uma vez que essa formação ocorre em nível superior, em IPES. A União precisa 

assumir sua responsabilidade de apoio financeiro aos municípios nesse processo, 

assim, devemos refutar veemente todas as tentativas de transferência dessa 

responsabilidade aos municípios e, na impossibilidade destes, aos próprios 

professores. 
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Além disso, nossa pesquisa aponta também que, mesmo os municípios não 

tendo esse apoio financeiro, a aplicação do apoio financeiro recebido pela IPES a 

título de recursos de custeio e capital com base nas turmas do Parfor precisa ser 

mais bem discutida e estudada, uma vez que, a nosso ver, muitas das 

responsabilidades que estão sendo transferidas pelas IPES aos municípios, 

sobretudo na implantação de Polos de Formação de Professores fora de sede, 

poderiam ser compartilhadas ou, em alguns casos, assumidas completamente pelas 

IPES. 

Precisamos ter em vista que, apesar dos desafios, das contradições 

presentes no movimento de implementação do Parfor, “as grandes descobertas 

resultam de uma contradição resolvida entre velhas teorias e os fatos experienciais 

novos” (MORORÓ, 2005, p. 30).  

O movimento do nosso objeto de estudo, o Parfor, provocou nos municípios 

do Território do Vale do Jiquiriçá um movimento de articulação que a partir das 

conquistas dos Polos de Formação de Professores regionalizados, despertando nos 

municípios a consciência de que isso somente foi possível devido à união em torno 

de um objetivo comum. Os municípios começaram a perceber que existiam outros 

problemas comuns entre eles que não apenas os desafios do Parfor, tanto é que 

essa articulação foi institucionalizada, consolidando-se em um movimento 

permanente de articulação, de discussão, de compartilhamento de experiências, de 

vivência do regime de colaboração. 

Para além da Política de Formação de Professores, mas com base nesta, os 

municípios institucionalizam um Fórum, o Educavale, o qual podemos considerar 

como um movimento de resistência contra uma cultura verticalizada de 

implementação de Políticas Públicas Educacionais. O Educavale mostra o quanto é 

possível a práxis do regime de colaboração, assim, acreditamos que esse é um 

caminho sem volta para todos que lutam por uma educação dentro de uma 

perspectiva de transformação social. 

Para nós, ficou claro que o Parfor, em seu movimento, com suas 

contradições, está longe ainda de ser um programa que cause uma ruptura com o 

nosso histórico de formação fragmentada e aligeirada que visa apenas atender as 

exigências e orientações dos organismos internacionais. No entanto, suas 

contradições evidenciaram possibilidades de resistência, para que, mesmo dentro 
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desse processo, sejam construídas outras alternativas que caminhem em uma 

direção de formação emancipatória.   

 Nesse sentido, deixamos registrado que esperamos que as contradições 

apontadas nos resultados de nossa pesquisa possam contribuir para o debate da 

Política de Formação Inicial de Professores, sobretudo na perspectiva de que o 

caráter inovador dessas contradições expresse possibilidades reais de 

fortalecimento do regime de colaboração dentro dessa política como estratégias 

fundamentais na construção de alternativas reais e concretas para uma formação 

que leve em conta o aspecto transformador, político e social da educação. 

 Por fim, evidenciamos a partir desta pesquisa a necessidade de que 

pesquisas futuras se desdobrem sobre o financiamento da formação inicial de 

professores, como também de ouvir os próprios professores acerca dos efeitos 

dessas contradições, identificando como estas têm recaído sobre esses 

profissionais, especificamente no que concerne ao financeiro para a efetivação do 

Parfor. 
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ANEXO A – QUADRO DE DEMANDA CONSTRUÍDO PELO EDUCAVALE 

 

 

QUADRO DE DEMANDA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Educavale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUNICÍPIO PEDAGOGIA LETRAS MATEMÁTICA GEOGRAFIA HISTÓRIA CIÊNCIAS ED. FÍSICA ARTES INGLÊS INFORMÁTICA

AMARGOSA 37 0 0 0 0 2 0 1 0 0

BREJÕES 70 4 0 4 0 0 6 6 0 0

CRAVOLÂNDIA 22 0 5 0 0 0 4 4 0 4

ELISIO MEDRADO 51 5 0 0 3 4 3 5 0 0

IRAJUBA 40 5 5 5 5 5 5 5 5 0

ITAQUARA 35 0 2 2 2 2 2 2 2 2

ITATIM 75 1 0 1 0 1 0 2 0 0

ITIRUÇÚ 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0

JAGUAQUARA 40 0 2 2 5 0 6 3 0 2

JIQUIRIÇÁ 22 4 1 1 3 6 1 2 2 0

LAFAIETE COUTINHO 13 1 1 1 2 4 2 2 2 2

LAGEDO DO TABOCAL 40 0 5 6 6 0 0 0 5 0

LAJE 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0

IRAMAIA 80 5 6 10 5 4 10 10 8 8

MARACÁS 99 13 9 6 5 2 2 5 8 6

MUTUÍPE 13 4 3 1 3 2 2 3 1 1

NOVA ITARANA 35 0 0 2 2 2 2 2 0 2

PLANALTINO 60 1 4 2 2 2 5 4 2 4

SANTA INÊS 40 1 3 1 0 3 3 3 2 4

SÃO MIGUEL DAS MATAS 31 6 6 0 0 2 2 2 0 0

UBAÍRA 93 3 3 1 3 3 5 2 2 0

TOTAL 932 55 59 47 48 46 62 65 41 35
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APÊNDICE A – MODELO DE ROTEIRO DE ENTREVISTA COM 

REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIOS 

 

 

UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Estamos realizando uma pesquisa que culminará em uma dissertação de 

Mestrado a ser defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da 

Conquista, que tem como objetivo central “Investigar a implementação do Programa 

Nacional de Formação de Professores (Parfor) a partir do regime de colaboração, 

analisando os processos dialógicos, suas contradições e possibilidades na 

materialização dessa ação no Estado da Bahia”. 

Para a consecução desse objetivo, necessitamos de sua colaboração 

concedendo uma entrevista que será gravada, mas nos comprometemos, conforme 

termo de consentimento anexo, a utilizá-la para fins unicamente de elaboração da 

dissertação. 

SUJEITOS: Dirigentes de Educação (2013-2016) de municípios do Território de 

Identidade do Vale do Jiquiriçá, Estado da Bahia, que implantaram Polo de 

Formação de Professores. 

 

BLOCO 1 – TRAJETÓRIA PESSOAL 
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 Comente um pouco sobre sua trajetória profissional e sobre as motivações 

que te levaram a assumir o cargo de Dirigente Municipal de Educação. 

 

BLOCO 2 – PARFOR 

 Defina o que é o Parfor para você. 

 Enquanto Dirigente, como foi seu contato inicial, como você ficou conhecendo 

o Parfor? 

 Houve, por parte da gestão anterior da Secretaria de Educação, uma 

transição, um repasse das informações em relação ao Parfor e implantação 

do Polo de Formação? 

 Quais foram os caminhos que você, enquanto Dirigente, buscou para 

garantir/iniciar o funcionamento do Polo de Formação de Professores? 

 Quais as dificuldades que enfrentou para garantir/iniciar o funcionamento do 

Polo de Formação?  

 Como você analisa a participação dos diversos interlocutores (IAT/Forprof, 

representantes de IESP) nesse processo de implantação do Parfor? 

 Como você descreve seu contato, diálogo com o Forprof? 

 E para o cumprimento do Termo de Compromisso, quais são as dificuldades 

para garantir o funcionamento do Polo? 

 Finalizando, que avaliação você faz a respeito desse processo de 

funcionamento do Parfor no seu município e no Vale do Jiquiriçá? 
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APÊNDICE B – MODELO DE ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO COM 

REPRESENTANTE DA CAPES 

 

 

UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo central “Investigar a 

implementação do Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor) a partir 

do regime de colaboração, analisando os processos dialógicos, suas contradições e 

possibilidades na materialização desta ação no Estado da Bahia”. Para tanto, 

necessitamos de sua colaboração respondendo este questionário, cujas informações 

(conforme termo de consentimento livre e esclarecido em anexo) serão utilizadas 

unicamente para fins da elaboração da dissertação de Mestrado a ser defendida 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista. 

René Silva 

Mestrando PPGED/UESB 

 

Coordenadora Geral de Formação Docente da Educação Básica da CAPES 

 

1. Nome completo 

2. Formação (graduação e titulação máxima/instituição) 

3. Comente um pouco sobre sua trajetória profissional na educação. 
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4. Quais as motivações que te levaram a assumir o cargo de Coordenadora 

Geral de Formação Docente da Educação Básica da CAPES? 

5. Quando foi que assumiu o cargo de Coordenadora Geral de Formação 

Docente da Educação Básica da CAPES? 

6. Quando assumiu esse cargo, como estava o processo de implantação do 

PARFOR?  

7. Nessa época, quais eram os maiores desafios que se apresentavam em 

relação ao PARFOR? 

8. Como analisa o contexto de aprovação da Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica (Decreto 6.755/09)? 

9. Qual a relação entre essa Política e o PARFOR? 

10. Como estão definidas as atribuições e responsabilidade dos entes 

federados para a implantação do PARFOR? 

11. Especificamente em relação aos municípios, quais são suas atribuições e 

responsabilidades em relação ao PARFOR? 

12. Eles recebem aporte financeiro específico para arcar com suas 

contrapartidas na implementação do PARFOR? Se sim, quais são. Se 

não, quais as razões. 

13. Como estão definidas as atribuições e responsabilidades das Instituições 

Públicas de Ensino Superior (IPES) para a implantação do PARFOR? 

14. Os recursos financeiros destinados às IPES por cada turma do PARFOR 

em funcionamento devem ser utilizados de que forma? 

15. Esses recursos financeiros podem ser utilizados para compra de recursos 

materiais (equipamentos, acervo bibliográfico etc.) para funcionamento de 

Polos de Formação fora da sede da Instituição de Ensino Superior? 

16. Quais os mecanismos desenvolvidos pela CAPES para acompanhamento 

e avaliação do PARFOR? 
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17. A Bahia se configura ainda como um dos Estados com maior demanda de 

formação de professores. Como analisa o PARFOR no Estado da Bahia? 

18. Quais os maiores desafios que a CAPES tem constatado na 

implementação do PARFOR nesse Estado brasileiro? 

19. A seu ver, quais são hoje os maiores desafios da Política Nacional de 

Formação e, nela, do PARFOR? 
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APÊNDICE C – MODELO QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

QUADRO ORGANIZAÇÃO DOS DADOS – COORDENADORES CAPES 

Questões Ex-coordenadoras CAPES Atual coordenadora CAPES 

Trajetória 

Profissional 

[...] A CAPES havia assumido, a partir de 2007, a 

responsabilidade pela política de formação de 

professores. Em fevereiro de 2008, fui 

convidada pelo Prof. Dilvo Ristoff, então 

nomeado Diretor para a Diretoria de Educação 

Básica, recém-criada na CAPES – para assumir a 

Coordenadoria Geral de formação Docente da 

Educação Básica. Naquele momento, o MEC 

procurou aproximar-se das entidades da área e 

nossa entidade, a ANFOPE, se sentiu desafiada 

a contribuir na definição desta política, e, como 

presidente, me afastei da Presidência e assumi 

a Coordenação. A ANFOPE é uma entidade que 

tem sua origem na luta pela formação de 

professores nas Universidades e nos Cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas e que historicamente 

batalha por uma política nacional que 

contemple a formação inicial e continuada, 

condições de trabalho adequadas e carreira e 

remuneração justas. Participar de um processo 

com esse objetivo, mesmo tendo críticas à sua 

localização na CAPES – crítica que mantemos 

até hoje – era um imenso desafio para todos 

nós.  (1 e 2). 

Motivações de ordem profissional. A Capes é 

uma instituição cujo papel foi decisivo no 

desenvolvimento da formação para o ensino 

superior e para o desenvolvimento científico e 

tecnológico brasileiro, em especial para 

alavancar a formação na pós-graduação. Esse 

papel contribuiu para fazer com que o Brasil 

conste no cenário mundial como um dos países 

de produção científico-acadêmica mais 

relevante (13º no ranking mundial na produção 

científica). No entanto, essa qualidade da pós-

graduação não tem se refletido na mesma 

ordem de grandeza na educação básica. Sabe-se 

que a educação básica constitui o pilar do 

percurso formativo de todo e qualquer cidadão. 

Ter acesso a um ensino básico de qualidade 

certamente contribuirá para uma formação 

acadêmica, cultural, ética e cidadã mais sólida e 

sustentável. Assim, o fato de a Capes assumir a 

atribuição de subsidiar o Ministério da Educação 

na política de formação dos profissionais do 

magistério da Educação Básica, associado à 

experiência que vivi como docente na rede 

pública de educação básica do Distrito Federal, 

me fez perceber o tamanho do desafio e a 

importância dessa missão institucional. Desde 

então me senti motivada a contribuir e atuar na 

gestão de políticas para a educação básica. (2). 

Percurso/C

ontexto de 

implantaçã

o do 

PARFOR 

[...] Os enfrentamentos que emergiram no 

debate, travado no âmbito do Conselho Técnico 

Científico da Educação Básica da CAPES, 

evidenciaram os limites e potencialidades da 

política nacional de formação formulada pelo 

Decreto a qual, pela sua amplitude e 

complexidade, não logrou contemplar as 

múltiplas dimensões das políticas docentes, 

como a valorização profissional, carreira e 

elevação da condição docente, partes inerentes 

à luta dos professores e suas entidades de 

classe desde a década de 1970. A principal 

conquista resultante deste processo, além da 

formação superior dos professores em exercício 

sem a formação necessária na área em que 

atuam, foi a criação dos Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente, 

que passam a coordenar a construção e 

consolidação de uma política que, considerando 

as condições territoriais e locais contemple de 

O Decreto 6.755/2009 já tinha sido aprovado e 

estava em curso a elaboração do Planejamento 

Estratégico de cada Unidade da Federação - UF. 

A participação dos Estados e das IES já estava 

institucionalizada por meio de assinatura dos 

Termos de Cooperação Técnica e dos Termos de 

Adesão. Porém, os Fóruns ainda não estavam 

constituídos, daí porque observar-se que o 

planejamento estratégico foi realizado de forma 

precária e sem a articulação necessária para 

demonstrar a real demanda por formação em 

cada UF.  

Além disso, não se tinha clareza do organograma 

institucional da Política estabelecida no Decreto. 

Ou seja, não havia ainda uma clara definição de 

qual seria a atribuição de cada órgão e 

secretaria do Ministério da Educação – ou seja, o 

que caberia a cada um. Isso somente foi se 

resolvendo durante o processo de 
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forma articulada e simultânea a consolidação 

da formação inicial em Universidades Públicas, 

garantindo a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão nos processos de formação 

dos profissionais da educação. (3 e 4). 

[...] Se examinarmos cuidadosamente o Decreto 

6.755, veremos que, apesar de tratar dos 

princípios da formação, as ações propostas se 

atêm exclusivamente à formação inicial dos 

professores em exercício, que, em 2009, se 

configuraria no Plano Nacional de Formação – o 

PARFOR. (4) 

[...] Foi um período de muitos embates, como 

sempre, pois a educação é um campo em 

constante disputa entre concepções de escola, 

ensino, sociedade e da própria concepção de 

qualidade da educação. (4). 

implementação da Política. Nesse contexto, 

chegou-se à definição do Parfor como uma ação 

para atender o artigo 11 do Decreto 6.755/2009 

e da necessidade de regulamentar o programa 

como ação emergencial. (3). 

[...] a Política estabelecida no Decreto, que 

alguns chamam de PONAFOR, reúne um 

conjunto de ações que são desenvolvidas tanto 

pela Capes como pelas demais secretarias do 

Ministério da Educação. O Parfor é apenas uma 

dessas ações. (4). 

Entendo que o contexto foi o mais propício 

possível, pois contou com um intenso diálogo no 

meio acadêmico e com o fato de compor a 

agenda de políticas de um Presidente eleito com 

apoio maciço da população brasileira. No 

Ministério da Educação, o ministro tinha todo o 

apoio do Presidente da República. Não haveria 

cenário político melhor.  Além do contexto 

político favorável, os dados educacionais 

relativos à situação da educação básica 

demandavam a implementação de ações 

efetivas e consistentes para enfrentar o quadro 

passivo da educação básica brasileira. Do 

mesmo modo, os princípios dessa Política foram 

estabelecidos observando as metas 

estabelecidas no Plano Nacional da Educação.   

Ou seja, o contexto foi totalmente favorável. No 

entanto, penso que toda política, enquanto ação 

que pretende intervir no social, tem que ser viva 

e dinâmica, portanto, vai se construindo ao 

longo do tempo, sem perder de vista os seus 

princípios fundamentais. (5). 

Desafios na 

implantaçã

o do 

PARFOR 

O embate principal foi travado no âmbito dos 

cursos a distância, pois sempre defendemos a 

formação inicial presencial e havia uma forte 

intenção do Ministério de expandir 

massivamente pelo país os polos da UAB – 

Universidade Aberta do Brasil – como 

contraponto aos inúmeros cursos a distância 

que se instalaram pós-LDB em inúmeras 

instituições privadas de caráter mercantilista. O 

outro embate foi o apoio necessário aos 

professores para a formação inicial superior, 

até hoje um problema grave em inúmeros 

municípios. Basta lembrar que a meta de 

60.000 professores ingressantes a cada 

semestre – 120 mil por ano, portanto – jamais 

foi alcançada. Chegamos hoje, salvo erro meu, a 

aproximadamente 65 mil professores 

matriculados até o momento. (4). 

Sendo um programa implementado no contexto 

dessa política, os instrumentos de formalização 

e algumas articulações já estavam em 

andamento. No entanto, algumas questões 

importantes relativas ao financiamento, ao 

atendimento da legislação superior e às 

responsabilidades dos entes não foram 

abordadas nos instrumentos formais. Além 

disso, os instrumentos previstos para a 

formalização da participação alcançavam apenas 

o Governo Federal, os Estados e as IES. Os 

municípios não tiveram que assinar qualquer 

instrumento para formalizar sua participação. O 

texto desses instrumentos era pouco 

esclarecedor quanto às responsabilidades dos 

participantes. Isso revelou a existência de um 

frágil processo de articulação e 

institucionalização da Política e que afetou o 
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[...] Estes aos quais me referi, além do desafio 

de trazer as universidades, principalmente 

públicas – somente em 2010 o Decreto 6.755 

sofre alterações para contemplar as IES 

comunitárias – apara essa enorme tarefa de 

formar aproximadamente 400 mil professores 

em 5 anos! (4). 

 

Parfor. 

Outro aspecto relevante nos desafios do 

Programa foi a Plataforma Freire, sistema criado 

para realizar a gestão da oferta e demanda por 

formação inicial e continuada. Os problemas 

operacionais apresentados nesse sistema, 

associados à falta de esclarecimentos sobre a 

organicidade da Política tanto em termos de 

estrutura institucional quanto de 

regulamentação, impactaram o processo de 

implementação do Parfor. Daí porque a 

Secretaria Executiva do MEC resolveu que à 

Capes caberia a responsabilidade pela gestão da 

Plataforma Freire e da oferta de formação inicial 

na modalidade presencial e a distancia, e  às 

secretarias do MEC, a gestão e oferta da 

formação continuada.    

Em resumo, posso afirmar que os desafios do 

Parfor no momento de sua implementação 

estavam associados às questões de 

institucionalização, organicidade e 

operacionalidade do seu sistema de gestão, 

além da fragilidade do processo de regime de 

colaboração. (4 e 5). 

Conhecimento, articulação e planejamento 

descrevem bem os desafios do Parfor. 

Conhecimento, porque os sistemas precisam 

saber quais são os objetivos do Programa e a 

quem se destina – identificar quem são os 

professores que necessitam de formação e de 

qual formação precisam – e quais são os 

recursos necessários para viabilizar o acesso dos 

professores aos programas de formação. 

Articulação com a rede de escolas, com a 

comunidade e com as IES, visando criar as 

condições para a participação dos professores 

nos cursos de formação. Planejamento que 

possibilite identificar a demanda visando 

permitir às IES realizarem uma oferta baseada 

na real necessidade de atendimento das redes;  

e  o estabelecimento de um plano de ação que 

viabilize a participação dos professores nos 

curso de formação, sem prejuízo das atividades 

acadêmicas da rede. (8 e 9). 

Atribuições 

e 

contraparti

das dos 

entes 

federados 

Não foi pensada, ou melhor, não conseguimos 

consensos internamente para levar à frente o 

regime de colaboração e a construção do 

sistema nacional de formação de professores, 

um anseio antigo dos educadores que necessita 

ser materializado. Assim, aqueles estados que 

reconheciam a prioridade da formação como 

O Parfor é um programa cuja estratégia de 

organização e implementação sustenta-se no 

regime de colaboração entre o Governo Federal, 

os Estados e os Municípios. Para haver 

colaboração tem que haver também, por parte 

dos entes participantes, plena consciência de 

que todos têm responsabilidades que devem 
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política de estado criaram mecanismos legais 

para apoiar os docentes no processo de 

formação, como foi o caso da Bahia, Mato 

Grosso e Pará, naquele momento. Mas, não 

havia uma forte indução do MEC ou da CAPES, 

para materializar a colaboração. (5). 

assumir.  Para isso, foi criado o lócus do regime 

de colaboração, que é Fórum Estadual 

Permanente de Apoio à Formação Docente, 

responsável pela elaboração do Planejamento 

Estratégico da Formação Docente. Esse 

documento já deveria conter as atribuições de 

cada ente, no entanto, isso nunca aconteceu. 

Diante dessa fragilidade, o Parfor estabeleceu as 

responsabilidades de cada participante no seu 

Manual Operativo, respeitando as vocações de 

cada participante. Ao Governo Federal, por meio 

da Capes, cabe o financiamento das turmas 

emergenciais, aos estados e municípios cabe 

todo o apoio necessário para viabilizar a 

participação dos seus professores e às IES cabem 

a implementação das turmas emergências e a 

gestão acadêmica e didático-pedagógica. (5 e 6). 

Os recursos destinam-se ao custeio das turmas 

emergenciais. Devem ser aplicados observando 

as orientações contidas no item 9.4.5 do Manual 

Operativo do Parfor, bem como a legislação 

aplicada aos repasses e transferências de 

recursos oriundos do orçamento do Governo 

Federal. (7). 

(Biblioteca) Depende. Equipamentos e acervo 

bibliográfico compõem a rubrica de capital. O 

repasse em capital depende da existência 

recursos nessa rubrica na dotação orçamentária 

da Capes. A IES é informada se há ou não 

recursos nessa rubrica e, havendo o repasse, as 

IES definem o que comprar e onde utilizá-los. A 

IES detém a responsabilidade pela guarda de 

todos os equipamentos adquiridos. Ao final do 

convênio, se tratar-se de IES pública, o material 

lhe será doado. (7 e 8). 

 

Contraparti

da dos 

municípios 

Foi esse processo ao qual me referi, não havia 

uma política de apoio, nem mesmo a 

determinação, indução, regulação, como 

queiramos denominar, que mobilizasse os 

municípios a apoiar seus professores em 

formação. Tampouco o Ministério tomava a 

iniciativa nesse sentido, apesar das demandas 

constantes para que o próprio MEC oferecesse 

a bolsa formação. Sabemos das dificuldades dos 

municípios na liberação de seus professores, 

pois não há substitutos disponíveis que 

assumam as classes. O Plano Estratégico da 

Formação, construído pelo Fórum Estadual 

Permanente de Apoio à Formação Docente em 

cada estado, não contemplava essa situação, 

As atribuições dos municípios estão 

especificadas no item 3 do Manual Operativo do 

Parfor, disponível na página da Capes. Todavia, 

entre as atribuições, destaco como a mais 

importante a elaboração do planejamento da 

formação de seu quadro de professores, o que 

significa identificar os professores que 

necessitam de formação inicial e prestar o apoio 

necessário para viabilizar a participação dos 

professores, de modo a favorecer uma formação 

de qualidade. (6). 

(Se os municípios recebem recursos) Não, 

porque o programa é implementado em regime 

de colaboração em que cada ente tem 

responsabilidades. Os estados e municípios 
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até porque não há mesmo alternativas para 

uma situação de formação no exercício do 

trabalho. Por essa razão, avalio que a formação 

a distância acabou ganhando espaço pela 

ausência de compromisso do poder público 

com a manutenção de cursos presenciais nas 

sedes das IES. (5). 

devem incluir no seu planejamento ações 

voltadas para a formação dos docentes de sua 

rede. (6). 

Parfor 

Bahia 

É verdade. Me lembro bem da angústia dos 

dirigentes do IAT, que assumiu a direção desse 

processo, quanto à essa demanda – cerca de 20 

mil professores, se não me equivoco, sem 

formação inicial. A Bahia foi o primeiro estado 

que apoiou seus professores nos momentos 

presenciais dos cursos. Mas, pelas condições 

geográficas – as distâncias dos polos da 

moradia dos professores e das escolas – e de 

infraestrutura, avalio que esse apoio era 

insuficiente. Sabemos que até ser aprovada a 

Lei que permitiu a bolsa aos educadores 

baianos, em vários municípios os secretários ou 

prefeitos determinavam o desconte no 

contracheque do professor, dos valores pagos 

aos professores substitutos. Minha avaliação é 

que a situação não mudou significativamente, 

basta nos atermos ao número de professores 

matriculados. Ou seja, há um esforço enorme 

das IES, dos professores universitários, em criar 

alternativas curriculares e infraestruturais para 

a formação, um investimento grande que fazem 

na formação da juventude e dos professores, 

que se esvai porque o número de professores 

que permanece nos cursos ainda é muito 

pequeno frente à demanda que temos. A 

desigualdade se instala quando não temos uma 

política massiva de qualidade elevada PARA 

TODOS, e não para aqueles que vencem a 

barreira inicial pela formação.  (6). 

Assim como em todos os demais estados, a 

Bahia tem dificuldade com o planejamento 

estratégico, há um desencontro entre a oferta e 

a demanda apresentada no Estado, indicando a 

necessidade de o Estado realizar um bom 

diagnóstico da necessidade de formação dos 

professores e a partir daí articular um quadro de 

ofertas capaz de atender essa necessidade. (8) 

Desafios 

atuais 

Penso que ainda temos o desafio da expansão 

de vagas nas Universidades públicas, com 

prioridade para os cursos de formação de 

professores, prioridade indicada pelo PNE 2014-

2023. Mas, não é suficiente indicarmos a 

prioridade para as vagas/cursos. É preciso que 

elevemos o número de professores 

universitários, dedicados exclusivamente às 

licenciaturas – formação inicial e à formação 

continuada, claro que esta é uma situação ideal, 

quase um sonho. Assim não sendo, que se 

dediquem, na pesquisa e na extensão, à 

formação de professores pelos próximos 5 a 10 

anos. Precisamos também olhar para a 

formação dos formadores: como se formam os 

professores das licenciaturas? Entendem-se 

Quanto aos desafios do Parfor, estes estão 

inseridos no contexto do conjunto de questões  

que afetam a formação docente no País. De 

maneira geral, estas questões estão 

relacionadas aos seguintes aspectos: a) 

valorização, atratividade e remuneração da 

carreira docente; b) condições de trabalho 

docente e infraestrutura; c) acesso à formação 

inicial e continuada; e) lugar, importância, 

identidade e apoio à formação docente no 

âmbito das Instituições de Educação Superior – 

IES.  Note-se que o Parfor é um programa no 

qual os professores participantes utilizam seu 

tempo livre – férias, feriados e finais de semana 

– para participar dos cursos. Isso significa que 

muitos, para participarem das atividades 
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como docentes ou exclusivamente como 

pesquisadores? Sem essa revisão da estrutura 

universitária e do trabalho docente 

universitário, inclusive com a valorização nos 

programas de pós-graduação, portanto, 

alterando os padrões CAPES de avaliação da PG 

no país, creio que avançaremos em ritmo 

muito, mas muito lento, e não lograremos fazer 

da formação uma prioridade nacional, em 

resposta à sua condição estratégica para um 

desenvolvimento soberano e uma educação 

emancipatória para nossos estudantes em 

todos os níveis. A política de formação 

continuada e, nela, os cursos de pós-graduação, 

é uma política eterna, não há como dizermos 

que vencemos etapas, pois a dívida ainda é 

muito grande em termos quantitativos, imagine 

qualitativamente falando, o quanto devemos 

avançar. O PARFOR deveria, sim, ter tempo 

para terminar, quando formarmos todos os 

professores em nível superior e tivermos o 

ingresso na carreira exclusivamente por 

professores formados em licenciaturas. No 

entanto, dada a Lei 12.796 de 2013, que alterou 

a LDBN, a formação exigida para o exercício na 

Educação infantil e Séries Iniciais ainda é o nível 

médio Magistério, ou seja, temos que continuar 

com os programas e cursos de formação 

emergencial, para professores em exercício. 

Nosso país tem condições – pelos recursos que 

teremos com o pré-sal e os 10% do PIB 

aprovados, deveríamos destiná-los 

exclusivamente à educação pública. No 

entanto, não foi isso que se aprovou no PNE, os 

recursos irão também para determinados 

programas federais, mas a pressão para que se 

estenda a destinação de recursos para outros 

programas e ações será muito grande, dado o 

assédio mercantil empresarial sobre as escolas 

públicas e os sistemas de ensino, que se 

instaura em nosso país de forma acelerada. 

Esse campo em disputa ainda nos oferecerá 

imensos embates que trarão à tona os 

antagônicos projetos de educação, escola e 

sociedade. (6 e 7). 

acadêmicas, custeiam com sua própria renda as 

despesas necessárias para viabilizar sua 

participação. Além disso, algumas IES, por 

motivos diversos, não adequam o projeto de 

curso às necessidades específicas desse público.  

Outra questão evidente no Parfor é a baixa 

procura por cursos de segunda Licenciatura, 

embora os dados do INEP registrem grande 

número de professores atuando em disciplina 

sem ter a formação correspondente. Assim, 

pode-se concluir que o maior desafio do Parfor 

está associado à fragilidade das políticas 

destinadas à docência na educação básica, o que 

envolve, entre outros aspectos, a questão da 

formação docente. O Parfor é ação voltada para 

a formação docente e sua efetividade tem que 

ser avaliada no contexto do conjunto de 

aspectos acima elencados. (9). 
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