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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve o objetivo de analisar a implementação do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Uesb) a partir da visão dos diversos segmentos da universidade participantes desse plano. 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa que possui como referencial teórico-metodológico o 

materialismo histórico dialético, pois se entende a realidade como uma totalidade carregada 

de determinações e contradições. Como procedimentos de pesquisa foram utilizados a análise 

de documentos oficiais disponíveis sobre o plano, entrevistas semi-estruturadas com o 

coordenador geral e os coordenadores dos cursos, e, de forma amostral, questionários com os 

docentes e discentes dos cursos desenvolvidos pelo Plano nos três campi da universidade. A 

análise dos dados, organizada a partir das categorias empíricas “Operacionalização do 

Programa” e “Gestão Didático-Pedagógica”, permitiu concluir que o Parfor é um programa 

que está diretamente relacionado com a reestruturação do Estado, que segue as diretrizes de 

organismos internacionais, cujos princípios para a formação de professores se fundamentam 

na fragmentação, no aligeiramento e na flexibilidade. Os sujeitos pesquisados identificaram 

aspectos positivos do programa como o desenvolvimento dos alunos-professores e o 

enriquecimento de sua prática pedagógica, eles também se mostraram cientes de suas 

fragilidades, como a diminuição progressiva das contrapartidas do estado e dos municípios e a 

ausência de tempo disponível para os estudos em função da carga horária de trabalho dos 

alunos-professores, entretanto não visualizaram possibilidades de mudanças no programa. 

 

Palavras-chave: Política Educacional. Formação de Professores. Parfor. 
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                                                                    ABSTRACT 

 

 

This study had the objective of analyzing the implementation of the National Plan for the 

Training of Basic Education Teachers (Parfor) at the State University of the Southwest of 

Bahia (Uesb) based on the vision of the various segments of the university participating in 

this plan. It is an evaluative research that has as theoretical-methodological reference the 

dialectical historical materialism, because reality is understood as a totality loaded with 

determinations and contradiction. As research procedures were used the analysis of official 

documents available about the plan, semi-structured interviews with general coordinator and 

the coordinators of the courses, and, in sample form, questionnaires with teachers and 

students of courses developed by the plan in the three campuses of the university. The 

analysis of the data, organized from the empirical categories “Program Operationalization” 

and “Didactic-Pedagogical Management”, allowed to conclude that Parfor is a program that is 

directly related to the restructuring of the State that follows the guidelines of international 

organization whose principles for the formation of teachers are based on fragmentation, 

quickening and flexibility. The subjects surveyed identified positive aspects of the program 

such as student-teacher development and the enrichment of their pedagogical practice, they 

also became aware of their fragilities, such as the progressive reduction of state and municipal 

counterparts and the absence of time available for the studies due to workload of students and 

teachers, but didn’t see possibilities for changes in the program. 

 

Keywords: Educational Policy, Teacher Training, Parfor 
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INTRODUÇÃO     

 

 

A formação de professores é uma temática que mobiliza os poderes públicos, a 

academia, o movimento dos educadores e os setores organizados da sociedade civil. Essa 

mobilização reflete, em parte, a importância da educação para a sociedade. 

Mas, nem sempre, a formação docente foi vista dessa maneira, o que provocou, a 

médio e longo prazo, profundo descaso por parte dos setores públicos responsáveis, gerando 

graves prejuízos para a sociedade brasileira.  

Sabe-se que a educação não é um fenômeno isolado na sociedade, o que nos leva 

a buscar as determinações, relações e contradições, presentes na realidade concreta. Dessa 

maneira, buscamos identificar e desenvolver ao longo da pesquisa e do texto, as conexões 

existentes entre as crises do modo de produção capitalista, os organismos internacionais, a 

reestruturação do Estado, a área educacional e a formação de professores. 

Nesta direção, no Estado brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96) impôs mudanças substanciais ao trazer no artigo 62, a exigência de 

nível superior para os docentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental e do ensino 

médio, o que fez o governo federal apresentar diversas políticas com o objetivo de fomentar 

ações voltadas para qualificar os professores nos estados e municípios. Tarefa esta que de 

acordo com os dados do Censo Escolar de 2016, exige um esforço coletivo, uma vez que do 

total de 2.200.000 professores em exercício na educação básica, 30,25% não possuem 

licenciatura, o que representa 665.500 professores (BRASIL, 2016).  

Assim, diante das exigências da Lei, o governo federal instituiu por meio do 

Decreto 6755, de 29 de janeiro de 2009, a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica1, delegando à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) a responsabilidade de fomentar os programas de formação inicial e 

continuada para os docentes. Instituindo, também, por meio da Portaria Normativa 09, de 30 

de junho de 2009, do Ministério da Educação (MEC), o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica (Parfor). 

O Parfor é um programa do governo federal que tem por objetivo oferecer 

formação inicial e continuada aos docentes das redes estadual e municipal de ensino, que 

                                                           
1 O Decreto 6755 foi revogado, em 09 de maio de 2016, pelo Decreto 8752, que instituiu a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica. 
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estejam desenvolvendo a docência há pelo menos três anos e não possuam a licenciatura 

plena. 

O programa oferece cursos na modalidade presencial (Parfor Presencial) e a 

distância (Parfor à distância), sendo os cursos designados como (a) 1ª licenciatura – cursos 

para professores que não possuem graduação; (b) 2ª licenciatura – cursos para professores que 

possuem licenciatura, mas atuam numa área distinta da sua formação; e (c) Formação 

pedagógica – cursos para professores com graduação em bacharelado. 

Diante da implantação dessa política em nível nacional, das dificuldades 

enfrentadas pelas instituições de ensino superior e da demanda de professores sem 

licenciatura, reconhecemos a importância de pesquisar o Parfor no âmbito da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). 

O reconhecimento da Uesb como instituição produtora e socializadora de 

conhecimentos científicos, não se resume apenas a Região Sudoeste da Bahia, mas também a 

outras regiões. Sendo assim, investigar o programa de formação de professores nessa 

instituição possibilitou uma experiência significativa tanto acadêmica quanto socialmente, em 

função de sua abrangência regional. 

A importância desse estudo encontra-se na necessidade de analisar uma política 

pública para formação de professores da educação básica, que se encontra em andamento em 

todo país; além de refletir sobre a formação oferecida aos docentes participantes, a fim de que 

se tome conhecimento da formação que está sendo oferecida a esses profissionais. 

A questão de pesquisa que orientou nosso percurso foi como se deu a 

implementação do Parfor, enquanto política pública para a formação de professores, no 

âmbito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e qual a visão de seus 

membros participantes (coordenadores, docentes e discentes) sobre o mesmo? 

O objetivo geral foi analisar o Parfor na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, enquanto política pública para a formação de professores, destacando a implementação 

do programa a partir do ponto de vista de seus membros participantes (coordenadores, 

docentes e discentes) quanto aos seus aspectos administrativos, políticos e pedagógicos. 

Os objetivos específicos a serem alcançados foram (i) analisar documentos 

específicos à política de formação, a fim de compreender as questões de ordem 

administrativa, política e pedagógica do programa referente às esferas federal, estadual, 

municipal e institucional (Uesb); (ii) avaliar os fatores que favorecem e/ou dificultam o 

cumprimento das funções/ações de cada esfera do programa e (iii) analisar os pontos de vista 
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dos membros participantes (coordenadores, docentes e discentes) sobre o programa a nível 

institucional (Uesb).  

O Parfor, na Uesb, foi implantado a partir do convênio 656842/2009 firmado entre 

o MEC/Capes/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Estado da 

Bahia/Uesb, tendo iniciado suas atividades em novembro de 2009. 

Nesse período, os cursos do Parfor/Uesb do campus de Vitória da Conquista 

foram oferecidos na modalidade presencial, com encontros mensais durante uma semana, nos 

turnos matutino e vespertino, sendo as licenciaturas ofertadas: Letras Vernáculas, Filosofia, 

Sociologia, Ciências Biológicas, Matemática, História e Geografia. 

Em 2016, o programa esteve presente nos três campi da universidade oferecendo 

os seguintes cursos: no campus de Vitória da Conquista, licenciatura em Pedagogia e 

Educação Física; no campus de Jequié, licenciatura em Educação Física; e no campus de 

Itapetinga, licenciatura em Pedagogia. 

O interesse em estudar o programa foi, em parte, vinculado ao fato de ter sido 

aluna do programa, no curso de licenciatura em Filosofia, ingressando em novembro de 2009. 

Ao longo desse percurso, foram vivenciadas e observadas dificuldades colocadas não somente 

por colegas de turma, mas de outras licenciaturas em participar da formação, o que instigou a 

buscar uma compreensão mais detalhada do programa. 

As linhas diretrizes para a análise do Parfor partiram do materialismo histórico 

dialético e de estudos teóricos sobre a educação e a formação de professores, como os 

produzidos por Iria Brzezinski (2009), Helena Freitas (2003), Leda Scheibe (1999), Acácia 

Kuenzer (1999), Menga Ludke e Luiz Alberto Boing (2004), entre outros. 

Kuenzer nos ajuda a pensar sobre o papel dos educadores (e também dos 

pesquisadores) quando novos projetos são implementados na área educacional, 

 

A tarefa que resta a ser feita por esses profissionais é traduzir o novo processo 

pedagógico em curso, elucidar a quem ele serve, explicitar suas contradições e, com 

base nas condições concretas dadas, promover as necessárias articulações para 

construir coletivamente alternativas que ponham a educação a serviço do 

desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas (KUENZER, 1999, p. 

166). 

 

Nesta perspectiva, formar um profissional para o exercício da docência que 

possua conhecimento histórico, senso crítico e capacidade de interferir em sua realidade social 

exige compromisso técnico, político e ético dos poderes públicos e das instituições envolvidas 

em seu processo formativo. Isso significa dizer que o Parfor precisa ser analisado e discutido, 

tanto pelas instituições envolvidas a nível federal, estadual e municipal, quanto pelos seus 
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coordenadores, docentes e alunos-professores para que ocorram, se necessário, possíveis 

mudanças em sua implementação. 

Sendo assim, pesquisar o Parfor significa exercitar a análise, a reflexão e a crítica 

sobre o fazer político, pedagógico e administrativo de um programa, representante de uma 

política educacional, que traduz uma visão de mundo e um projeto de sociedade que precisa 

ser desvelado e conscientemente compreendido.  

Buscando esse objetivo, o presente texto foi estruturado em três capítulos, os 

quais são apresentados a seguir. No primeiro capítulo, com o título “A reforma do Estado e a 

formação de professores” buscamos apresentar a reforma do Estado brasileiro a partir das 

determinações do sistema capitalista e das diretrizes dos organismos internacionais, 

salientando a maneira como essas orientações vão se infiltrando na área educacional e na 

formação de professores e sua relação com o Parfor. Apresentamos, também, uma revisão 

bibliográfica realizada sobre a temática, buscando fazer algumas reflexões sobre os trabalhos 

identificados, tendo como foco aspectos como a cronologia, as instituições e regiões de 

origem dos trabalhos, os aspectos tomados como foco do estudo, o referencial teórico 

escolhido e as suas conclusões 

No segundo capítulo, “Nos meandros da metodologia” apresentamos a base 

teórico-metodológica de nossa pesquisa – o materialismo histórico dialético e as suas 

categorias essenciais, como totalidade e contradição, também esclarecemos a importância da 

Pesquisa Avaliativa para nosso estudo, tentando explicar sua relação com o materialismo 

dialético. 

No terceiro capítulo, “O Parfor na Uesb” apresentamos o programa na instituição 

buscando esclarecer sobre sua estrutura e dinâmica, além de trazer uma análise sobre o 

mesmo a partir das informações contidas nos documentos, entrevistas e questionários.e da 

fundamentação teórica. 

Nas considerações finais trazemos algumas reflexões sobre o programa a partir 

dos dados levantados e dos referenciais teóricos utilizados no estudo. 

Esperamos que a pesquisa possa contribuir para a ampliação das discussões sobre 

o programa, acrescentando a nossa visão e o nosso percurso aos trabalhos até aqui 

desenvolvidos sobre a temática. 
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1 A REFORMA DO ESTADO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Neste capítulo apresentaremos a reforma do Estado desencadeada pelas diretrizes 

dos organismos internacionais que têm a responsabilidade de organizar os mecanismos 

necessários para a sustentação do regime capitalista, destacando nessa reestruturação, as 

mudanças propostas para a área educacional e a política para formação de professores, em 

especial, o Parfor; também, apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre o programa, com 

o objetivo de mostrar as pesquisas realizadas sobre a temática e quais os seus percursos e 

conclusões.  

Esse esforço será para uma maior compreensão do Parfor a partir de uma 

aproximação inicial com as questões de ordem administrativa, política e pedagógica do 

programa referente às esferas federal, estadual, municipal e institucional. 

O capitalismo possui em sua estrutura a capacidade de gerar crises que ele mesmo 

provoca em função de sua base se fundamentar na exploração e na exclusão de grande parte 

da população. Entretanto, apesar das crises autogeradas, ele também apresenta um alto nível 

de reorganização e de superação, além de uma ideologia dominante.  

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi necessário que os países 

europeus assumissem grande parte das necessidades básicas da população. Nesse contexto, se 

expande o modelo de Estado de Bem-Estar Social, que se tornou predominante nos países 

ocidentais na segunda metade do século XX. Esse modelo que tinha a dupla responsabilidade 

de administrar o Estado e organizar o mercado, ganha força e centralidade até a primeira crise 

do capital do pós-guerra, quando então esse modelo de Estado passa a ser paulatinamente 

substituído por uma antiga proposta – o Estado Neoliberal, que teve Friedrich Hayek como 

um de seus mais importantes representantes. 

Segundo Anderson (1996), a ascendência do Estado Neoliberal reduziu o papel do 

Estado. Com isso, a retirada do Estado nas questões sociais significou perdas expressivas para 

a área da educação, saúde, previdência social, entre outras. O Estado passou, cada vez mais, a 

se retirar do campo das questões sociais, transferindo suas responsabilidades para empresas 

privadas ou para a sociedade civil. 
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Para Harvey (2007, p. 135), as décadas de 1960-1970 tornaram “evidente a 

incapacidade do fordismo2 e do keynesianismo3 de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo”, sendo a rigidez4 do fordismo apontada como uma de suas causas; para a 

superação das dificuldades provocadas por essa rigidez, surge a acumulação flexível que se 

caracteriza pela “flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo”, essa nova organização do modo de produção provocou uma 

reestruturação em todo o processo produtivo.  

Diante dessa nova forma de produção, o Estado Neoliberal se fortaleceu, passando 

a defender e difundir a desregulamentação, a flexibilidade, a eficiência e a produtividade 

como medidas importantes para o desenvolvimento do Estado, da economia e da sociedade.  

Do ponto de vista histórico, para se compreender a relação entre a educação e o 

Estado Neoliberal, Freitas (1999) aponta o quanto os eventos internacionais têm influenciado 

na formulação de políticas públicas no Brasil, indicando que as ações a nível nacional estão 

intimamente relacionadas com as diretrizes dadas a partir desses encontros, os quais se acham 

subordinados aos ideais neoliberais. Entre estes eventos, podemos citar: a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989); a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, realizada em Jontiem, Tailândia (1990); o Encontro Mundial de Cúpula pela 

Criança (1990); o Encontro de Nova Délhi (1993) e a Reunião de Kingston, Jamaica (1996). 

Além de Freitas (1999), vários outros autores têm afirmado que, no Brasil, a partir 

dos objetivos delineados pelos organismos internacionais responsáveis pela promoção desses 

eventos e assinaturas de acordos internacionais a eles vinculados, os governos que se 

sucederam a esse período têm atuado no sentido de garantir, através da regulamentação e do 

desenvolvimento de programas diversos, a adequação da educação nacional aos propósitos 

dessas diretrizes que estão sendo amplamente incentivadas por esses organismos. 

Entre esses organismos internacionais, o Banco Mundial (BM) vem se destacando 

no Brasil (e na América Latina como um todo) na influência que exerce sobre as definições de 

ações das políticas educacionais desenvolvidas. Por meio de financiamentos diversos e 

assessorias técnicas, essa instituição tem se destacado na disseminação das ideias neoliberais 

                                                           
2Fordismo é um sistema de produção, criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja principal 

característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou este sistema, em 1914, para sua indústria de 

automóveis, projetando um sistema baseado em uma linha de montagem. 
3Keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista inglês John 

Keynes, que defendia a ação do Estado na economia. 
4A rigidez do fordismo refere-se aos mecanismos de controle presentes na produção, nos investimentos de 

capital, nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho. 
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segundo a qual a educação precisa ser encarada não como um direito social, mas como um 

bem de consumo.  

O neoliberalismo, entendido como a teoria política e econômica que possui como 

princípios básicos a não participação do Estado na economia, a política de privatização de 

empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais, a abertura da economia para a 

entrada de multinacionais, entre outros, tem difundido fortemente essa ideia através das 

orientações dos organismos internacionais. Segundo Bianchetti, 

 

Entre as teorias coincidentes com a filosofia neoliberal, identificamos a teoria do 

capital humano como a que, por sua perspectiva economicista, responde melhor aos 

princípios sustentados por essa tendência. Essa teoria incorpora em seus 

fundamentos a lógica do mercado e a função da escola se reduz à formação dos 

recursos humanos para a estrutura de produção (BIANCHETTI, 2001, p. 93-94). 

 

Nessa perspectiva, a educação se reduz a produtora de mão-de-obra, estando 

sempre subordinada às necessidades do capital. Entretanto, para Mészáros (2008, p. 207), 

ainda que a educação possa ser utilizada com esse objetivo, é imprescindível a construção de 

uma contraproposta, a fim de que ela possa ser realizada a favor da emancipação humana, 

buscando a “tarefa de romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana”.  

Dessa maneira, a educação, tal como a conhecemos na modernidade, sempre 

esteve atrelada a uma dinâmica política ampla e complexa.  Ampla, no sentido em que passou 

a ser associada ao processo de desenvolvimento de uma nação, e complexa, porque se tem 

consagrado como estratégia hegemônica para disseminar e consolidar na sociedade em que se 

efetiva, os ideários vinculados aos interesses dos modos de produção econômicos de sua 

época.  

Uma vez que o processo de reestruturação produtiva exigiu um novo trabalhador, 

na década de 1990, foi preciso que a educação se adequasse a essa nova exigência. Peroni 

(2003, p. 22) afirma que as “mudanças ocorridas na política educacional dos anos 1990 

deveriam ser entendidas como parte da materialidade da redefinição do papel do Estado”, ou 

seja, elas não foram consequências desse processo, mas sim parte integrante dele. Dessa 

forma, o Estado brasileiro vem tomando medidas como a racionalização de recursos, a 

descentralização do financiamento, a municipalização, a centralização do controle, a 

terceirização de serviços, entre outras. Essas medidas são representativas da redução cada vez 

maior do papel do Estado na sua obrigação com a educação pública. 

Essas mudanças, certamente, redirecionam as políticas para a formação de 

professores visando adequar a sua formação com a reestruturação do Estado e as orientações 

dos organismos internacionais. 
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Analisando esse contexto, Maués (2003) cita alguns pontos que estão sendo 

colocados como imprescindíveis pelos organismos internacionais, devendo fazer parte das 

reformas voltadas para a formação de professores. Esses pontos, elementos constitutivos para 

a formação do professor neste novo cenário, foram explicitados pela autora e se referem a 

“universitarização”/profissionalização, ênfase na formação prática/validação das experiências, 

formação contínua com uso extensivo das tecnologias e pedagogia das competências. 

Essas características atingem não somente países como o Brasil, mas fazem parte 

de um conjunto de orientações que atinge vários países dentro de uma lógica mercadológica 

para a área educacional, pois visam garantir uma adequação da educação às necessidades do 

mercado e se utilizam da formação dos professores para que seus objetivos sejam alcançados 

mais eficazmente.  

Numa outra perspectiva, os docentes são vistos não apenas como meros 

executores, mas como co-adjuvantes importantes para e na construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária, mas para isso, Maués (2003, p. 113) afirma que os profissionais da 

educação “precisarão ser preparados sob outras bases, nas quais sua dignidade como pessoa e 

como profissional seja respeitada”. 

Sendo assim, a formação de professores e todo o processo que envolve a sua 

construção ideológica e operacional tem sido motivo de discussões e debates calorosos entre 

as instituições governamentais e o movimento dos educadores, dos quais destacamos a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) por apresentarem propostas 

contrárias às propostas governamentais alinhadas com as influências dos organismos 

internacionais.  

Freitas (2002) analisando as contradições existentes nos projetos opostos de 

formação de professores, um partindo de orientações oficiais que segue as diretrizes dos 

organismos internacionais e o outro do movimento dos educadores, destaca que essas 

contradições estão explícitas nas dicotomias: currículo mínimo x base comum nacional, 

concepção tecnicista de educador x concepção sócio-histórica de educador, entre outras.  

Na primeira dicotomia apontada pela autora, currículo mínimo versus base 

comum nacional, ela destaca que a Anfope, desde o início da década de 1980, preocupada 

com a luta pela sua formação e pela profissionalização do magistério, vem discutindo um 

conjunto de eixos norteadores para a organização dos cursos de formação do educador. Esses 

eixos foram sistematizados no documento final do VI Encontro Nacional da Anfope (1992), 

passando a ser entendidos como princípios orientadores das condições de formação que 
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devem estar presentes em todos os processos formativos destinados à formação docente. São 

eles: 

a) Sólida formação teórica - refere-se à importância de uma formação teórica de 

qualidade no bojo das relações teoria-prática (produção coletiva de conhecimento); 

b) Relação teoria-prática - tem a ver com a forma como se dá a produção de 

conhecimento no interior dos cursos e não com a mera justaposição da teoria e 

prática em uma grade curricular. Em geral tem sido defendido que a teoria e a 

prática devem perpassar todo o curso de formação do educador e não ser restrita a 

uma disciplina (em geral Prática de Ensino) e nem a um momento particular do 

currículo. 

c) Gestão democrática - o profissional deve conhecer formas de gestão democrática 

para poder participar dela ou exigi-la onde não haja. Por gestão democrática 

entende-se a superação do conhecimento de administração enquanto técnica, na 

direção de um sentido mais amplo do significado social das relações de poder que se 

reproduzem no cotidiano da escola, nas relações entre profissionais, entre estes e os 

alunos, assim como na concepção e elaboração dos conteúdos curriculares. 

d) Compromisso social, político e ético do profissional da educação - deve enfatizar 

uma concepção sócio-histórica do profissional da educação e da educação, 

contextualizando e estimulando a análise política da educação, bem como das lutas 

históricas destes profissionais em articulação com os movimentos sociais. É 

fundamental que a formação profissional passe pelo compromisso social. 

e) Trabalho coletivo e interdisciplinar - as transformações curriculares devem abrir 

espaço para o trabalho coletivo e interdisciplinar tanto entre alunos como entre 

professores (ANFOPE, 1992, p. 13-15). 

 

Esses princípios constituíram o que o movimento dos educadores passou a 

denominar por “base comum nacional”, que possui como questão central a abertura de 

possibilidade de construção de novas configurações curriculares para os cursos de formação 

de professores, tendo como carro-chefe a relação entre teoria-prática, sendo “concebida como 

forma de resistência aos processos de desqualificação e desvalorização do educador, mediante 

a imposição de uma perspectiva produtivista e tecnicista aos processos de formação” 

(FREITAS, 2003, p. 121). 

Freitas (2003) ainda nos leva a pensar sobre a necessidade de uma formação que 

ofereça, além de uma base teórica sólida, sua associação à prática docente e Kuenzer (1999) 

nos remete a importância da construção de uma identidade para o profissional da educação. 

Esses temas trazidos pelas autoras para os cursos de formação de professores se mostram 

pertinentes no nosso contexto atual.  

Para além dos conhecimentos disciplinares e pedagógicos, Freitas nos lembra de 

que, 

 

No âmbito do movimento da formação, os educadores produziram e evidenciaram 

concepções avançadas sobre formação do educador, destacando o caráter sócio-

histórico dessa formação, a necessidade de um profissional de caráter amplo, com 

pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da 

consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da escola, da 

educação e da sociedade (FREITAS, 2002, p. 139). 
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Formar esse profissional, que possui conhecimento histórico, senso crítico e 

capacidade de interferir em sua realidade social, exige não apenas das instituições formadoras 

o compromisso técnico, político e ético, mas também a constituição de políticas nacionais que 

estejam articuladas com tais compromissos. 

Sobre as instituições formadoras, encontramos no artigo 62 da LDB 9394/96, as 

Universidades e os Institutos Superiores de Educação (ISE) como sendo as instâncias 

responsáveis pela formação de docentes para atuarem na educação básica. Para Freitas, 

A criação, na LDB, de novas instâncias e cursos de formação, como os Institutos 

Superiores de Educação (ISE) e o Curso Normal Superior, atendeu ao objetivo de 

diversificação das Instâncias de Ensino Superior (IES) imposto pelos organismos 

financiadores internacionais aos diferentes países, visando a reduzir os altos custos 

com a formação desenvolvida em instituições universitárias com investigação e 

pesquisa, ao partilhar a ampliação da oferta de ensino superior com instituições 

privadas e ao tornar mais ágil, prática e eficiente a formação dos quadros do 

magistério (FREITAS, 2003, p. 101). 

 

Com essa medida, o governo desvincula a formação acadêmica docente do campo 

da pesquisa, uma vez que nos ISE ela não é obrigatória, abrindo também um amplo mercado 

para as faculdades particulares, favorecendo aos interesses capitalistas dos empresários da 

educação. 

Com a aprovação da Lei 9394/96 ocorreu a institucionalização de políticas 

educacionais que já estavam sendo efetuadas pelo governo, mas que agora, ganham o respaldo 

legal. No campo da formação de professores a Resolução 02/97 que estabelece a possibilidade 

de complementação pedagógica para qualquer graduado/bacharel que queira atuar na 

educação básica, vai de encontro com as propostas da Anfope que são contrárias a essa 

formação aligeirada5, pois esta aumenta as dificuldades para a construção da identidade 

profissional do magistério, visto que esse profissional vê a docência apenas como um bico, 

“uma vez que profissionais de outras áreas, que não optaram, de início, pela carreira de 

magistério, só estão na profissão enquanto não conseguem algo melhor para fazer“ 

(PEREIRA, 1999, p. 115).  

Os Institutos Superiores de Educação (ISE) também são polêmicos porque o 

governo, na sua criação, pretendia concentrar os cursos de formação de professores nestas 

instituições que não possuem um programa voltado para a pesquisa, causando um prejuízo 

incalculável na qualidade dos seus cursos, já que os mesmos se restringem ao ensino, 

                                                           
5A formação aligeirada refere-se à possibilidade de redução de carga horária e flexibilidade das modalidades de 

cursos, prática que vem se tornando comum, a partir da LDB 9394/96. 
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dificilmente fornecendo os conhecimentos teóricos necessários para a constituição do 

professor investigador. 

A Anfope reafirma a importância dos cursos de formação dos profissionais da 

educação em universidades e suas faculdades por serem estes um locus privilegiado de 

formação dos docentes devido aos trabalhos desenvolvidos se realizarem no campo do ensino, 

da pesquisa e da extensão, favorecendo a ampliação da qualidade dos cursos em função da 

produção do conhecimento, “apesar das deliberações e pareceres que negam a priorização 

dessas instituições como responsáveis pela formação” (FREITAS, 1999, p. 35). Esta 

proximidade entre ensino, pesquisa e extensão, presente nas universidades, estimula a 

formação de um professor consciente e reflexivo que se revela pesquisador de sua própria 

ação docente, “com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com a 

consciência crítica que lhe permite interferir e transformar as condições da escola, da 

educação e da sociedade” (FREITAS, 1999, p. 30). Outra questão a ser destacada é a forma 

crescente e indiscriminada como a Educação a Distância (EAD)6 tem sido utilizada nos 

programas de formação inicial e continuada, contrariando as ideias da Anfope, uma vez que, 

 

o movimento tem reafirmado que os programas de Educação a Distância para a 

formação de professores deverão, sempre que possível, ser suplementares e 

antecedidos pela formação inicial presencial, além de estar vinculados a instituições 

que tenham experiência comprovada em formação inicial de professores e no uso de 

novas tecnologias de comunicação e informação (ANFOPE, 2002, p. 31). 

 

Por esta razão, a Anfope insiste em que as universidades e suas faculdades sejam 

as responsáveis pela formação inicial dos docentes, uma vez que a formação irá habilitá-los 

para seu ingresso na profissão “e deverá garantir um preparo específico, com um corpo de 

conhecimentos que permita ao professor o domínio do trabalho pedagógico” (ANFOPE, 

1998, p. 29). 

Nesses processos de formação inicial e continuada, com vistas a uma educação 

crítica e transformadora, deve-se reafirmar a concepção sócio-histórica de educador. Essa 

concepção volta-se para a formação de um profissional de caráter amplo, que apresenta 

condições para analisar de maneira crítica a sua realidade, pautado nos princípios da justiça, 

da solidariedade e da igualdade, sendo capaz de propor alternativas para melhoria das 

condições existentes na escola, na educação e na sociedade. 

Sendo assim, a Anfope vem reafirmando sua posição sobre a necessidade de uma 

política global de formação e valorização do magistério que contemple igualmente a formação 

                                                           
6A Educação a Distância refere-se à modalidade de ensino que utiliza os mais variados meios (impressos, vídeos, 

rádio, internet, etc) como forma de atingir os sujeitos distantes dos espaços educativos formais. 
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inicial e continuada, pautada nos princípios da base comum nacional, estando articulada com 

as universidades e suas faculdades de educação; sendo necessário ainda que esta política 

contemple melhores condições de trabalho nas escolas públicas, salários dignos e planos de 

carreira justos. 

No Brasil, no campo da educação básica e da formação de professores a LDB 

9394/96 colocou novas exigências. O artigo 21 trata da ampliação da educação básica, 

formada agora pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o artigo 62, a 

obrigatoriedade do nível superior, em curso de licenciatura, em graduação plena, para atuação 

dos docentes nas séries finais do ensino fundamental e do ensino médio provocando a 

necessidade urgente do aumento do número de professores, e consequentemente, a ampliação 

de programas de formação docente. 

Porém, Souza (2014, p. 637) afirma que a formação de professores, no período da 

criação do Parfor, estava representada por uma série de programas e ações desarticuladas, a 

qual se buscou reunir a partir da instituição de uma Política Nacional de Formação, ou seja, 

“primeiro foram criados programas e ações de forma pulverizada e, posteriormente, tais 

atividades foram institucionalizadas como parte de uma política”, ainda que essa integração 

não tenha se efetivado de fato. 

Scaff (2011) ao delinear o caminho legal percorrido pelo Parfor no Estado de 

Mato Grosso do Sul, aponta algumas de suas fragilidades como (i) a dificuldade dos Fóruns 

Estaduais em realizar e acompanhar seus planos estratégicos, (ii) a não explicitação em 

documento sobre as atribuições dos estados e municípios diante do tão declarado regime de 

colaboração, (iii) a falta de apoio financeiro para os cursos fora da sede, entre outros. Essas 

fragilidades citadas pela autora, apenas reafirmam a necessidade do programa ser analisado 

continuamente tanto pelas instâncias que o promovem, quanto pelos seus membros. 

No Brasil, a visão conteudista e fragmentária têm sido incorporadas às políticas e 

programas de formação docente tanto por instituições públicas quanto privadas. As distorções 

e contradições presentes nesses processos formativos precisam ser identificadas, analisadas e 

compreendidas, a fim de que se possa buscar alternativas que estejam mais próximas das 

necessidades e ambições da sociedade brasileira. 
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1.1 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: REFAZENDO O 

PERCURSO DO PARFOR 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) retomando a preocupação com a 

formação de professores para a educação básica declara em sua meta 15 “incentivar as 

universidades e demais instituições formadoras a oferecer no interior dos Estados, cursos de 

formação de professores, no mesmo padrão dos cursos oferecidos na sede, de modo a atender 

à demanda local e regional por profissionais do magistério graduados em nível superior”. 

Em 24 de abril de 2007, foi apresentado pelo Ministério da Educação o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), durante o segundo mandato do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, colocando à disposição dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, 

instrumentos de avaliação e implementação de políticas para a educação, sobretudo da 

educação básica pública, tendo como principal objetivo melhorar a qualidade da educação 

brasileira (BRASIL, 2007), constituindo-se como o condutor dos rumos da educação no país. 

O PDE compreende mais de 40 programas que podem ser organizados em torno 

de quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, educação profissional e 

alfabetização, além de um conjunto de 30 ações que abarcam aspectos distintos, sendo uma 

dessas ações a questão docente, que se encontra designada no referido documento com o título 

de Formação. Saviani nos traz mais algumas informações sobre as ações: 

 

No que se refere aos níveis escolares, a educação básica está contemplada com 17 

ações, sendo 12 em caráter global e cinco específicas aos níveis de ensino. Entre as 

ações que incidem globalmente sobre a educação básica situam-se o “FUNDEB”, o 

“Plano de Metas do PDE-IDEB”, duas ações dirigidas à questão docente (“Piso do 

Magistério” e “Formação”), complementadas pelos programas de apoio “Transporte 

Escolar”, “Luz para Todos”, “Saúde nas Escolas”, “Guias de tecnologias”, “Censo 

pela Internet”, “Mais educação”, “Coleção Educadores” e “Inclusão Digital” 

(SAVIANI, 2007, p. 1233). 

 

Simultaneamente, foi lançado na mesma data, o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, um programa estratégico do PDE, instituído pelo Decreto 6.094, de 24 

de abril de 2007, que inaugurou o regime de colaboração, conciliando a atuação dos entes 

federados, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e o atendimento da 

demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais, sendo um 

compromisso fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas e 

efetivas, compartilhando competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de 

programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. 
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Dessa maneira, no artigo 2º, inciso XII do decreto, encontramos a diretriz que 

estabelece “instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e 

continuada de profissionais da educação”, orientação que trata diretamente sobre a formação 

docente. Assim, a partir da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os 

estados, os municípios e o Distrito Federal passaram à elaboração de seus respectivos Planos 

de Ações Articuladas (PAR), o qual se configura como um planejamento da educação nos 

municípios, estados e Distrito Federal em caráter plurianual. 

O PAR é definido pelo governo federal como um conjunto articulado de ações, 

apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa ao cumprimento 

das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes, e que se encontra dividido em 

“quatro dimensões: gestão educacional, formação de professores e profissionais de serviços e 

apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação e infra-estrutura física e recursos 

pedagógicos” (SOUSA, s/d, p. 7).  

Com isso, a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação, as transferências 

voluntárias de recursos para a educação básica e a assistência técnica do Ministério da 

Educação passaram a estar vinculadas à adesão dos estados, municípios e Distrito Federal ao 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e à elaboração de seus respectivos Planos 

de Ações Articuladas. É nesse cenário que é lançada em 2009, a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009a) e o Plano 

Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica – Parfor (BRASIL, 2009b). 

Como já informado anteriormente, essa Política foi instituída pelo governo federal 

por meio do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009, delegando à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a responsabilidade de fomentar os 

programas de formação inicial e continuada para os docentes, e o Parfor por meio da Portaria 

Normativa 09, de 30 de junho de 2009, do Ministério da Educação.  

O Decreto traz também a criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação Docente (Forprof), os quais possuem a responsabilidade de organizar, acompanhar 

e revisar periodicamente os planos estratégicos de cada estado da federação, cabendo a Capes 

o “fomento a programas de iniciação à docência e concessão de bolsas a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena”. 

Entretanto, em 9 de maio de 2016, o Decreto 6.755 foi revogado pelo Decreto 

8.752 (BRASIL, 2016), que trata da Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica. A partir de então, as políticas referentes à formação dos professores e à 

formação dos demais profissionais da educação (como funcionários, educadoras infantis etc) 
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passam a integrar um único documento, referindo-se esse Decreto, portanto, tanto a formação 

dos docentes quanto dos demais profissionais da educação básica. Em uma breve análise 

desse documento, é possível perceber algumas alterações em relação ao papel da Capes na 

coordenação da Política de Formação de Professores e dos Fóruns Permanentes, os quais, 

passam a se responsabilizar por traçar e acompanhar a Política de Formação não só dos 

professores, mas também dos demais profissionais da educação básica.  

Como o Parfor foi implantado a partir do texto do Decreto 6.755, consideramos 

necessário manter a discussão a partir dos princípios da política então estabelecidos. O 

governo federal ao instituir a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, estabelece como sua finalidade “organizar, em regime de colaboração entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos 

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

Entre seus princípios, encontramos a formação docente como compromisso 

público de Estado; a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes; a 

articulação entre teoria e prática e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a 

importância de um projeto formativo nas instituições de ensino superior que garanta uma 

sólida base teórica e interdisciplinar.  

Sobre seus objetivos, destacamos a promoção da melhoria da qualidade da 

educação básica pública e a promoção da equalização nacional das oportunidades de 

formação inicial e continuada dos docentes em instituições de ensino superior públicas. 

Diante dos princípios e objetivos elencados, é possível perceber o desafio alçado na formação 

dos professores em nosso país. De acordo com Mororó, a Política Nacional de Formação 

encontra-se alicerçada sobre quatro pilares básicos, 

 

(1) a expansão com qualidade através da formação em universidades públicas; (2) o 

financiamento público e a gratuidade através do regime de colaboração; (3) a 

qualificação da formação em sintonia com as escolas públicas; (4) a discussão 

coletiva a partir da criação dos fóruns estaduais (MORORÓ, 2011, p. 37). 

 

Porém, a autora expõe uma série de reflexões que nos levam a pensar sobre a 

qualidade dos cursos, as dificuldades para a efetivação do regime de colaboração entre os 

entes federados e dos Fóruns Estaduais de cumprirem com os seus objetivos de acordo com o 

estabelecido pela legislação. Ela analisa a sobrecarga de trabalho dos docentes das IPES ao 

assumirem a função de bolsistas no Parfor, a transformação das universidades de agentes 

teóricos e críticos para executores de políticas, a reduzida participação da dimensão 

acadêmica nos Fóruns Estaduais, entre outras. 
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Como referido anteriormente, em relação ao público do programa, podem 

participar os professores que não possuem formação de nível superior ou a possuam em área 

diferente daquela em que atuam. O programa fomenta a oferta de cursos de primeira 

licenciatura (para professores não licenciados), segunda licenciatura (para professores com 

licenciatura, mas que atuam em área diferente de sua formação) e formação pedagógica (para 

os professores graduados, mas não licenciados). 

De acordo com a legislação específica, o Parfor é um programa emergencial 

instituído para atender docentes em exercício há, pelo menos, três anos na rede pública da 

educação básica. No artigo 1º, parágrafo 2º da Portaria, encontramos uma previsão para a sua 

vigência: 

A participação das Instituições Públicas de Educação Superior será formalizada por 

intermédio de Termo de Adesão aos respectivos Acordos de Cooperação, nos quais 

se estabelecerá a forma de implantação e execução dos cursos e programas do Plano 

Nacional de Formação de Professores, com programação e quantitativos 

expressamente definidos para as entradas de alunos previstas para os anos de 2009 a 

2011 (MEC, 2009). 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o período de vigência previsto 

inicialmente foi ampliado e de forma ainda não definida oficialmente. Talvez isso tenha se 

dado em função do grande número de professores ainda sem formação superior no país, 

principalmente nas regiões do Norte e do Nordeste. 

Segundo o Manual Operativo do Parfor (CAPES, 2014), os professores 

interessados em ingressar no programa devem seguir certos procedimentos: (i) realização de 

pré-inscrição na Plataforma Paulo Freire, indicando o curso pretendido e a secretaria a que 

está vinculado, (ii) validação da pré-inscrição pelas secretarias de educação do estado e do 

município de acordo com suas necessidades e o planejamento estratégico elaborado, (iii) 

submissão das inscrições validadas as IPES para seleção e matrícula. Somente após percorrer 

todo esse processo e superar algumas dificuldades para entrada no programa, os professores, 

finalmente, poderiam iniciar o curso de formação pretendido. 

Em algumas IES do Estado da Bahia, o programa encontra-se vinculado às 

reitorias de graduação, não sendo estabelecida uma relação direta com os departamentos, 

procedimento próprio dessas universidades públicas no que se refere aos cursos regulares, 

sendo sua estrutura organizativa formada por uma coordenação geral, coordenação de curso e 

corpo docente. 

Mororó e Silva (2015), em suas pesquisas sobre o programa, indicam algumas 

dificuldades no processo de efetivação do Parfor: (i) a sobrecarga de trabalho dos docentes 
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das IPES; (ii) a inclusão de professores bolsistas sem experiência com a formação de 

professores; (iii) o rompimento do princípio da formação dos docentes da educação básica nas 

instituições públicas de ensino superior com a entrada, em 2013, das instituições privadas no 

programa; (iv) a ausência de um Sistema Nacional de Educação que articule todas as ações 

dos entes federados, entre outras. 

A partir do exposto, podemos perceber a íntima relação entre o Parfor, a Política 

Nacional de Formação e as diretrizes disseminadas pelos organismos internacionais e que 

também se encontram presentes na reestruturação do Estado brasileiro. O Estado Neoliberal 

dissemina a importância da educação para o desenvolvimento da sociedade e, na área 

educacional, a formação dos professores para a melhoria da educação básica. Mas, na prática, 

por meio de suas agências internacionais, ele direciona normas e procedimentos para políticas 

e programas de formação docente baseadas na flexibilidade, no aligeiramento e na 

fragmentação, princípios que, apenas, fragilizam a formação. Esse contexto que se coloca rico 

de determinações e contradições, apenas reforça a importância de uma melhor compreensão 

dessa totalidade. 

 

1.2 A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE O PARFOR 

 

Com o objetivo de obter um panorama dos estudos realizados sobre o Parfor, foi 

realizada uma pesquisa em bancos de dados de teses e dissertações e em anais de eventos 

acadêmicos, cujos resultados apresentaremos a seguir.  

Foram utilizados como fonte de consultas o banco de teses e dissertações da 

Capes e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)/Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e os anais de trabalhos apresentados nos 

seguintes eventos: Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores (CEPFE) 

promovido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Reuniões Nacionais da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), Simpósios Brasileiros da 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae) e o Congresso Ibero-

Americano da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae). O 

período de referência delimitado para a busca foi dos anos de 2009 a 2015, uma vez que o 

Parfor foi instituído pelo governo federal como programa especial para formação de 

professores em serviço no ano de 2009. 
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Segundo Broietti, Santin Filho e Passos, 

Pesquisas com esses objetivos justificam-se por fazerem um balanço da área do 

conhecimento escolhida pelo pesquisador, com a finalidade de reconhecer temáticas 

de relevância, identificar assuntos que estão em ascensão, organizar as informações 

e localizar lacunas a serem pesquisadas, com a possibilidade de promoverem a 

evolução das pesquisas em relação ao assunto em pauta (BROIETTI; SANTIN 

FILHO; PASSOS, 2014, p. 241). 

 

Sobre os bancos nacionais de dados de teses e dissertações, sabemos de suas 

limitações. Há uma dificuldade muito grande em manterem-se atualizados, principalmente 

porque algumas bibliotecas universitárias, nas quais alguns programas de pós-graduação se 

inserem, não possuem um sistema eficiente de biblioteca digital.  

Para a realização do mapeamento, foram utilizados dois descritores de busca: 

Parfor e Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Procurou-se 

identificar a utilização dos termos (um ou outro) nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos 

dos trabalhos. No total, foram localizados 10 produções (4 teses e 6 dissertações) e 17 

trabalhos nos anais dos eventos selecionados.  

A seguir, é apresentado como essas produções se distribuem. 

 

 

PRODUÇÃO TOTAL DE 

PRODUÇÕES 

ANO REGIÃO DO 

PROGRAMA 

 

 

 

TESES E 

DISSERTAÇÕES 

Teses 04 2013 Nordeste 

2014 Nordeste 

2014 Norte 

2014 Norte 

Dissertações 06 2012 Norte 

2013   Norte 

2013 Sudeste 

2013 Sudeste 

2014 Sudeste 

2014 Sudeste 

 

 

 

 

 

ANAIS DE EVENTOS 

Anped 02 2013 Nordeste 

2015 Norte 

 

Anpae (Reunião 

Nacional) 

05 2013 Nordeste 

2013 Centro-Oeste 

2013 Centro-Oeste 

Contro-Oeste 2013 Sudeste 

2015 Sudeste 

Anpae  (Congresso 

Ibero-Americano) 

02 2014 Sudeste 

2014 Centro-Oeste 
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Congresso Estadual 

Paulista de Formação 

de Educadores 

08 2014 Norte 

2014 Norte 

2014 Sudeste 

 
2014 Sudeste 

2014 Sudeste 

 
2014 Sudeste 

2014 Nordeste 

2014 Sul 

Quadro 1 - Produção científica sobre o Parfor (2009-2015) 

Fonte: Banco de dados de teses e dissertações e anais de eventos acadêmicos 

 

No banco de teses e dissertações disponibilizado no site da Capes foi localizado 

um único trabalho em nível de mestrado, o qual também apareceu na busca realizada através 

do banco de dados da BDTD/Ibict. Dessa maneira, não foi necessário manter o banco de teses 

e dissertações da Capes como fonte da pesquisa. 

Na busca nos anais das reuniões nacionais da Anped nos focamos nos Grupos de 

Trabalho (GT) 5 – Estado e Política Educacional e o GT 8 – Formação de Professores. 

É necessário registrar que o número reduzido de trabalhos na Anped, apenas dois, 

causou espanto, uma vez que essa associação possui uma história antiga e considerada 

relevante em relação ao debate nacional sobre a formação de professores no Brasil. 

Analisando o quadro 1, é possível observar que não foi localizada nenhuma 

produção durante os anos de 2009, 2010 e 2011. Lembrando que o Parfor foi instituído no ano 

de 2009, ele passou a ser localizado em base de dados de trabalhos científicos e eventos 

acadêmicos apenas a partir do ano de 2012, talvez em função do tempo necessário para que 

pesquisas pudessem ser aprofundadas e divulgadas. 

O quadro 1 revela ainda um crescimento significativo ao longo dos anos, a 

exceção do ano de 2015, quando só foram localizados apenas dois trabalhos. Os anos com 

maior número de produções científicas correspondem ao período de 2013 e 2014, com 24 

trabalhos no total. 

O número de teses e dissertações foi o que apresentou um crescimento gradual no 

período entre os anos de 2012 a 2014; com a ocorrência de um, quatro e cinco trabalhos 

respectivamente. O número dos trabalhos apresentados do CEPFE/Unesp ficou restrito ao ano 

de 2014, com oito no total; os anais dos eventos da Anpae apresentaram número de trabalhos 

reduzidos no período de 2013 a 2015, com quatro, dois, e um respectivamente; e os anais da 

Anped com apenas um trabalho apresentado nas duas reuniões realizadas nos anos de 2013 e 

2015.  
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Outro dado considerado importante para este mapeamento foi a incidência dessa 

produção no país e as instituições a que estão vinculadas. A seguir é demonstrado como foi 

identificada essa distribuição. 

O quadro a seguir ajuda a visualização e análise desse item da distribuição pelo 

país das produções sobre o Parfor desenvolvidas no período entre os anos de 2009 e 2015. 

 

ESTADO UNIVERSIDADE Nº TOTAL/ 

ESTADO 

TOTAL/ 

REGIÃO 
 

BA 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Universidade Federal da Bahia 

Universidade Católica de Salvador 

3 

1 

1 

 

5 

 

5 

 

MS 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

1 

1 

 

2 

 

3 

GO  Pontifícia Universidade Católica - Goiás  1 1 

AM Universidade do Estado do Amazonas 2 2  

7 PA Universidade Federal do Pará 5 5 

SC Centro Universitário para o Desenvolvimento do 

 Alto Vale do Itajaí  

 

1 

 

1 

 

1 

MG Universidade Federal de Uberlândia 1 1  

 

11 

RJ Universidade Estadual Norte Fluminense 1 1 

 

SP 

Universidade Estadual Paulista 

Universidade Federal de São Paulo 

Pontifícia Universidade Católica - Campinas 

  Universidade Católica de Santos 

4 

1 

1 

3 

 

9 

Quadro 2 - Produção científica por estado/região e universidade 

Fonte: Banco de dados de teses e dissertações e anais de eventos acadêmicos 

 

O quadro 2 demonstra que os estados de Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro possuem apenas um trabalho sobre o tema cada um. Os estados de Mato 

Grosso do Sul e Amazonas possuem dois. A Bahia e o Pará possuem cinco trabalhos, 

respectivamente, e o estado de São Paulo apresenta o maior número de trabalhos, num total de 

nove. 

No total por regiões brasileiras, temos a região Sudeste também liderando o 

cenário com o maior número de trabalhos publicados; onze, sendo seguida das regiões Norte 

com sete, Nordeste com cinco, Centro-Oeste com três e Sul com um trabalho. Podemos 

perceber que o Parfor tem um número significativo de pesquisas nas regiões Norte e Nordeste 

do país, regiões que abrigaram/abrigam o maior número de cursos vinculados a esse programa 

de formação.  

Entretanto, apesar da região Sudeste ter sido uma das regiões com menor 

abrangência do programa, pois um número significativo de seus professores já possuíam a 

formação superior, como já informado anteriormente, os trabalhos dessa região superam todas 

as outras.   
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Um aspecto importante a ser destacado é o fato de que a maioria das pesquisas se 

encontra vinculada às universidades federais e estaduais, o que reforça o importante papel 

dessas instituições para o desenvolvimento da pesquisa na área educacional, em geral, e na 

formação de professores em específico. 

A partir da análise dos resumos dos trabalhos mapeados, foi possível identificar, 

de modo geral, que as pesquisas desenvolvidas utilizaram como procedimento metodológico o 

estudo bibliográfico e documental, a análise de dados estatísticos de sites oficiais, além da 

utilização de instrumentos como entrevistas e aplicação de questionários.  

Os trabalhos que citaram os tipos de pesquisas desenvolvidos apontaram a 

pesquisa participante, a pesquisa etnográfica, o estudo de caso, e a pesquisa qualitativa como 

tipos de pesquisa utilizados. Como método de análise, algumas utilizaram o estudo 

arqueológico foucaultiano e a análise de conteúdo de Bardin. 

Os objetivos dos estudos sobre o Parfor em seus respectivos estados ou 

universidades foram diversos, bem como a sua abrangência. Alguns se propuseram a realizar 

um estudo mais amplo do programa no país, outros sobre os aspectos relativos ao 

desenvolvimento do programa – como o estudo sobre o Fórum Estadual Permanente de Apoio 

à Formação Docente, por exemplo. Apareceram também estudos de um curso em específico 

(normalmente o de Pedagogia). Outros estudaram a visão das alunas-professoras sobre os 

cursos e sua real contribuição para o desenvolvimento da prática docente ou dos diversos 

atores envolvidos no programa. Um dos estudos focou sua atenção sobre a utilização da EAD 

como instrumento potencializador da formação das alunas-professoras.  

Como conclusões, os resumos das produções indicam que o Parfor passa por 

muitas dificuldades e que essas parecem estar presentes em grande parte das instituições e 

estados que oferecem o programa. Várias fragilidades do programa e da formação por ele 

oferecida foram colocadas, mas também foi possível perceber as possibilidades que 

foram/podem ser abertas a partir desse programa e que também estavam presentes em vários 

trabalhos. 

Como fragilidades foram apontadas a ausência de colaboração dos municípios e 

estados aos alunos-professores quanto à hospedagem, transporte e alimentação; número 

significativo de evasão e desistência dos cursos; dificuldades para o cumprimento do regime 

de colaboração entre os entes federados, entre outras. 

Já em termos de potencialidades, pesquisas apontaram o quanto a vivência no 

ambiente universitário contribuiu para uma postura mais crítica e participativa dos alunos-

professores; o aumento de sua auto-estima, entre outras. 
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Especificamente em relação à Política de Formação de Professores e sua relação 

com o Parfor, ficou claro que as diretrizes especificadas na Política Nacional não têm sido 

suficientes para que o Parfor supere suas fragilidades e alcance o objetivo de oferecer uma 

formação de qualidade aos professores da educação básica em nosso país, o que sugere a 

necessidade de uma revisão de ambos. 

Este mapeamento reafirmou o quanto é importante examinar a implementação das 

políticas públicas, e analisar o que deu certo e o que não deu certo, para que o curso da 

política possa ser corrigido com seriedade, compromisso e responsabilidade, como nos lembra 

Rus Perez,  
 

é importante dedicar-se a examinar a implementação das políticas, assim como 

reexaminar o que foi implementado e deu certo e o que de fato funciona. Também é 

importante investigar sob que condições as diversas políticas educacionais são 

implementadas e como elas funcionam e se são exitosas (RUS PEREZ, 2010, p. 

180). 

 

O autor, indo além da análise das políticas públicas, reconhece a importância de se 

investigar as condições nas quais as políticas foram desenvolvidas e seus resultados. 

O mapeamento indicou também que desde a sua instituição em 2009, o Parfor tem 

sido objeto de estudos de diversos autores pertencentes a diferentes instituições e regiões do 

país. É verdade que os estudos ainda são reduzidos em termos quantitativos, apesar de 

bastante expressivos, em termos qualitativos.  

Os trabalhos pesquisados apontam visões e percursos diferentes sobre uma 

temática que está no centro das políticas públicas atuais sobre a formação de professores no 

Brasil, o que demonstra a importância das pesquisas realizadas e das que ainda estão em 

andamento. 

O levantamento contribuiu para a delimitação do tema e do problema de pesquisa, 

pois nos levou a compreender que apesar de alguns problemas estarem presentes em vários 

estudos, cada instituição possui sua historicidade, e essa historicidade é fundamental para que 

possamos analisar os diferentes caminhos percorridos pelo programa nos diversos estados e 

municípios.  

Entretanto, os trabalhos identificados, normalmente, utilizaram apenas alguns dos 

sujeitos envolvidos no programa, o que talvez possa reduzir a visão sobre o mesmo em 

aspectos específicos da área de atuação/ação do sujeito escolhido, por isso o nosso trabalho 

realizou uma análise do programa a partir da visão de todos os participantes, buscando 

alcançar o Parfor em uma maior totalidade. 
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Este capítulo ampliou nossa visão sobre os caminhos para construção de uma 

política de formação de professores e do processo de implementação de um programa 

envolvendo os entes federados e instituições acadêmicas. No próximo capítulo, trataremos do 

percurso metodológico de nossa pesquisa, o qual foi fundamental para a continuação da 

análise do objeto de estudo.  
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2 NOS MEANDROS DA METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo apresentaremos a base teórica da pesquisa, o materialismo histórico 

dialético, o tipo de pesquisa utilizado, a pesquisa avaliativa e o percurso desenvolvido ao 

longo da pesquisa, além de esclarecimentos sobre os instrumentos utilizados no estudo: a 

análise documental, a entrevista e o questionário, como também uma explicação sobre os 

procedimentos realizados para a seleção, organização e análise dos dados.  

No século XIX, nasce o Positivismo, corrente filosófica desenvolvida por Auguste 

Comte que retoma as ideias empiristas, valorizando a observação e a capacidade do raciocínio 

diante das observações e dos fatos com o objetivo de se estabelecer leis invariáveis. Este 

pensamento teve uma influência poderosa no desenvolvimento do conhecimento científico 

moderno e no reconhecimento do que poderia ou não ser considerado ciência na modernidade.  

A partir dessa perspectiva, a ciência deveria lidar apenas com fatos observáveis, isto é, com 

conceitos e acontecimentos que pudessem passar pelo crivo da experimentação, na busca de 

leis objetivas e gerais. 

Sua operacionalização estava fundada na decomposição de um fato complexo em 

elementos mais simples, para depois então fazer sua síntese. Nesse processo a objetividade era 

considerada a melhor atitude do pesquisador, sendo desvalorizado o seu oposto – a 

subjetividade. 

Entretanto, antropólogos e outros estudiosos ao se debruçarem sobre os problemas 

sociais trazidos pelos processos de industrialização e urbanização, perceberam a 

impossibilidade da utilização dessa prática, própria das Ciências Exatas e Naturais, na 

realidade social. Com isso, procuraram desenvolver outro paradigma para suas análises. Desse 

esforço foram iniciadas as primeiras pesquisas de cunho qualitativo, rompendo com a lógica 

positivista e a abordagem quantitativa. 

A abordagem qualitativa aparece, então, no século XIX buscando estabelecer 

fundamentos próprios, e para isso procura romper com os paradigmas da abordagem 

quantitativa, que se fundamenta nos princípios do Positivismo de Auguste Comte. 

Para Bogdan e Biklen (1982, p. 47-50), a investigação qualitativa apresenta as 

seguintes características: a fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador é seu 

instrumento principal; é descritiva; os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 
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processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; o significado é de importância vital. 

A partir dessas características, podemos afirmar que, ao contrário da abordagem 

quantitativa, natureza própria da pesquisa positivista, a pesquisa qualitativa não irá se 

preocupar com a determinação prévia de variáveis, pois estas, quando necessárias, devem ser 

estabelecidas no contexto estudado, ao longo do processo de investigação. Por isso, os 

investigadores não vão ao campo apenas para coletar dados e informações, mas para conhecer 

e compreender os processos desenvolvidos no contexto da pesquisa, pois para eles o que mais 

importa é o entendimento dos atores envolvidos no processo. Dessa maneira, a subjetividade, 

tanto dos atores como dos pesquisadores, não deve ser excluída da pesquisa. 

Essa perspectiva de pesquisa revela sua postura interpretativa do mundo e das 

relações nele estabelecidas, ajudando-nos a entendê-lo e a produzir conhecimento sobre ele. 

Flick traz um maior entendimento quando afirma que a pesquisa qualitativa,  

 
usa o texto como material empírico (em vez de números), parte da noção da 

construção social das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo 

à questão em estudo (FLICK, 2009, p. 16). 

 

Além do mais, Monteiro indica que existem desafios de ordem teórica, 

metodológica e ética que precisam ser vencidos. Um deles refere-se à necessidade do 

rompimento da lógica de causa-efeito, na busca da compreensão dos sujeitos envolvidos. 

Segundo o autor, 

ao invés de procurar a formulação de leis causais que permitam o controle do 

fenômeno social, procura-se compreendê-lo através dos processos em que seus 

participantes se envolvem e nos quais, por sua própria agência, constroem seus 

pontos de vista (MONTEIRO, 1998, p. 8). 
 

 

Este procedimento representa o rompimento da lógica positivista, que busca uma 

correlação lógica entre os acontecimentos estudados numa relação linear de causa-efeito da 

realidade social.  

Outro desafio colocado pelo autor é a construção de um quadro conceitual sólido, 

para que o pesquisador tenha consciência do caminho a ser percorrido, devendo ser ao mesmo 

tempo flexível, no sentido de deixar abertas novas possibilidades de compreensão e 

construção. 

Flick (2009, p. 30) também aponta algumas reflexões importantes sobre a 

pesquisa qualitativa ao falar da necessidade de maior conhecimento sobre os métodos já 
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existentes, do desenvolvimento de novos métodos e de se pensar como os diferentes métodos 

e procedimentos no processo da pesquisa integram entre si.  

Essas observações são importantes para que os trabalhos produzidos na 

abordagem qualitativa tenham o rigor necessário para que possam atingir os objetivos 

propostos e sejam reconhecidos academicamente, uma vez que ela apresenta diferentes 

perspectivas de análise e procedimentos metodológicos que devem ser escolhidos pelo 

pesquisador a partir do seu objeto de estudo e de seus objetivos. Como exemplos dessa 

abordagem, podemos citar o estudo de caso, a pesquisa-ação, a etnografia, a pesquisa 

colaborativa, a pesquisa autobiográfica, entre outras.  

Diante do exposto, a escolha pela abordagem qualitativa nesta pesquisa justifica-

se por ela representar uma análise das especificidades da vida social, buscando uma 

compreensão das complexas inter-relações que acontecem na vida real (MEIRINHOS; 

OSÓRIO, 2010).  

Goldenberg amplia essa perspectiva ao afirmar que, “na pesquisa qualitativa a 

preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, 

mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma 

instituição, de uma trajetória” (GOLDENBERG, 2000, p. 14). 

Como método de análise, optou-se pelo materialismo histórico dialético, que tem 

seus fundamentos no pensamento de Karl Marx, o qual estabeleceu uma profunda relação 

entre a economia e a sociedade, apesar de seu pensamento não ser reduzido apenas à esfera 

econômica (NETTO, 2011).  

Para ele, não é possível uma análise da vida social sem uma compreensão das 

relações estabelecidas no contexto material na qual ela se desenvolve; o autor ainda afirma 

que contextos históricos distintos estabelecem relações materiais e sociais próprias que 

precisam ser estudadas em profundidade para sua maior compreensão, o que aproxima seu 

pensamento da abordagem qualitativa uma vez que esta também acentua a importância do 

contexto para a compreensão dos sentidos dados por seus atores específicos. 

O rigor de seu pensamento, apesar de estar diretamente relacionado a contextos 

material e histórico específicos, não representa a impossibilidade de rupturas, construções e 

reconstruções, que se apresentam em um mundo repleto de contradições. Dessa forma, a 

dialética emerge como representante das muitas possibilidades que se apresentam nas 

contradições existentes num mesmo contexto. Seus estudos partem da realidade e voltam-se 

sobre ela e seus sujeitos constitutivos, pois 
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não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos 

homens pensados, imaginados ou representados para, a partir daí, chegar aos 

homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos [...], do seu processo 

de vida real (MARX e ENGELS apud NETTO, 2011, p. 30). 

 

Assim, ao tomar esse arcabouço teórico como base para a pesquisa, buscamos a 

construção de um referencial que colaborasse para a compreensão de uma realidade histórica 

e social específica, assim como para a identificação das possíveis contradições existentes no 

processo de implementação de uma política para formação de professores em andamento no 

país. Isto é, analisar o Parfor na Uesb, estudá-lo em seus aspectos administrativos, políticos e 

pedagógicos, a fim de compreendê-lo como uma realidade concreta na qual se encontram 

múltiplos fatores que constituem essa totalidade, buscando a compreensão das relações e 

inter-relações presentes na dinâmica desse programa e nos diversos significados atribuídos 

por seus membros participantes.  

Concordamos, dessa forma, com Konder (2000, p. 39) quando explica a dialética 

como uma “maneira de pensar elaborada em função da necessidade de reconhecermos a 

constante emergência do novo na realidade humana”, fugindo da aparência e buscando 

compreender em profundidade a essência dessa realidade, ainda que a reconheça como 

provisória, pois sempre está em transformação. 

O tipo de pesquisa utilizado no estudo foi a Pesquisa Avaliativa, entendida como 

metodologia de avaliação em políticas públicas. Apesar de recente no Brasil, a pesquisa 

avaliativa tem se desenvolvido pela necessidade e interesse de se avaliar as ações do Estado.  

Segundo Belloni, Magalhães e Sousa, a pesquisa avaliativa apresenta dois 

princípios básicos que estão presentes nas pesquisas das ciências humanas: (1) contribuir para 

o avanço do conhecimento em relação ao objeto de estudo/avaliação e (2) submeter-se ao 

rigor conceitual e metodológico típicos do método científico atendendo aos critérios de 

validade e confiabilidade (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2000, p. 46). 

Dessa maneira, a avaliação de uma política pública ou de programas sociais é 

necessária e representa uma exigência do próprio Estado ou instituição que a elabora, a fim de 

que a política ou programa seja alterada, mantida ou suspensa, pois tudo depende dos 

resultados alcançados. 

Ao indicar as funções da avaliação de uma política pública ou programa social, 

Silva aponta três dimensões distintas: a técnica, a política e a acadêmica. Seus 

esclarecimentos são importantes para entendermos cada função: 

 

Função técnica: a) fornecer subsídios para correção de desvios no decorrer do 

processo de implementação; b) indicar em que medida objetivos e mudanças 
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ocorreram; c) subsidiar a elaboração ou redimensionamento de políticas e programas 

sociais;   

Função política: oferecer informações para sujeitos sociais fundamentarem lutas 

sociais no campo das políticas públicas (controle social);  

Função acadêmica: desvelar as determinações e contradições presentes no processo 

das políticas públicas, evidenciando os significados mais profundos dessas políticas 

(sua essência), para a construção do conhecimento (SILVA, 2012, p. 114). 

 

Analisando a classificação indicada pela autora, percebe-se a importância de se 

desenvolver pesquisas avaliativas sobre políticas públicas e programas sociais, uma vez que 

as mesmas podem (i) contribuir para o enriquecimento da própria política pública ou de novas 

políticas públicas e programas sociais, (ii) instrumentalizar os sujeitos sociais em sua luta por 

melhores ações do Estado e (iii) favorecer a construção do conhecimento acadêmico nesta 

área. 

Lima (2016, p. 59), ao indicar os requisitos que devem estar presentes nesse tipo 

de pesquisa, demonstra a importância do rigor durante todo o seu desenvolvimento e a análise 

abrangente que deve acompanhá-la, uma vez que deve ocorrer a valorização da análise crítica 

da política; a adoção de abordagens abrangentes que façam a articulação entre concepção, 

implementação e resultados, mantendo a perspectiva da totalidade; incorporação da ideia de 

historicidade no desenvolvimento da política; levantamento dos diferentes sujeitos e 

interesses envolvidos nos processos de formulação e implementação das políticas, dando 

ênfase as contradições e conflitos, considerados motores da mudança; negação da ideia de 

neutralidade, considerando o caráter parcial dos resultados da avaliação; compreensão de que 

as mudanças identificadas nas condições de vida de uma população não podem ser direta e 

exclusivamente atribuídas a uma política ou programa, pois são sínteses de múltiplas 

determinações; combinação do uso de procedimentos quantitativos e qualitativos de pesquisa; 

articulação das dimensões técnica e política da avaliação; incorporação, sempre que possível, 

no processo avaliativo, dos principais sujeitos das políticas públicas, inclusive os 

beneficiários. 

Ao analisar o nosso percurso, podemos perceber que certos requisitos foram 

incorporados em nossa pesquisa, como a análise crítica da política, o percurso histórico da 

construção do Parfor, a perspectiva de totalidade (categoria fundamental do materialismo 

dialético) e a inclusão dos beneficiários como participantes do processo avaliativo do 

programa. 
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2.1 A PESQUISA: PROCEDIMENTOS, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os procedimentos percorridos no desenvolvimento de uma pesquisa são muito 

importantes para a validade e confiabilidade do estudo e de seus resultados. Os procedimentos 

de pesquisa utilizados foram a análise de documentos oficiais do programa, entrevistas 

realizadas com os coordenadores e aplicação de questionários com docentes e alunos-

professores.  Os procedimentos descritos a seguir procuram especificar a trajetória da 

pesquisa, esclarecendo cada etapa da mesma. 

 

2.1.1 Procedimentos 

 

O espaço da pesquisa foi a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), 

instituição educacional fundada em 1980, situada na Mesorregião do Centro-Sul do Estado da 

Bahia e que apresenta estrutura multicampi. Sua sede está situada na cidade de Vitória da 

Conquista, sendo considerada a segunda maior cidade do interior baiano, possuindo mais dois 

campi, um na cidade de Jequié e outro na cidade de Itapetinga. 

Como já informado, em junho de 2009, o Ministério da Educação (MEC) instituiu 

o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor). Na Uesb, este 

programa foi implantado por meio de convênio firmado entre o MEC/Capes/FNDE e o Estado 

da Bahia/Uesb, tendo iniciado suas atividades em novembro de 2009. Desde então, a 

universidade vem desenvolvendo o programa com o objetivo de formar os professores das 

redes estaduais e municipais da educação básica que não possuem curso de licenciatura ou 

atuam numa disciplina não compatível com a área de sua formação inicial. 

O programa possui uma coordenação geral que fica subordinada a reitoria de 

graduação, uma coordenação adjunta no campus de Jequié, além das coordenações dos cursos 

presentes em todos os campi e polos.   

Os sujeitos de uma pesquisa são elementos fundamentais, para o nosso estudo, 

eles foram essenciais na reconstrução do programa na instituição e para uma maior 

aproximação sobre a temática. 

Nossa pesquisa foi desenvolvida com o coordenador-geral do Parfor na 

instituição, coordenadores de cursos, docentes e discentes dos três campi. Esses sujeitos 

foram selecionados em função de sua participação direta no programa, apesar de exercerem 

papéis distintos. O coordenador geral e os coordenadores dos cursos estão envolvidos com a 

organização e desenvolvimento das ações para implementação do programa na universidade, 
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sendo também responsáveis pela organização das questões pedagógicas específicas de cada 

curso. 

Os docentes e discentes representam os sujeitos que vivenciam o cotidiano da 

formação docente propriamente dita, representando o fazer pedagógico do programa de forma 

mais efetiva, apresentando vivência com o programa, o que possibilita o afloramento de 

diferentes ideias e pontos de vista sobre o mesmo. 

Inicialmente, foi previsto o desenvolvimento da pesquisa com o coordenador geral 

e os treze coordenadores dos cursos em funcionamento, mas no transcorrer do estudo só foi 

possível a realização de entrevistas com o coordenador-geral e seis coordenadores de curso 

pertencentes aos três campi. 

 Com relação aos docentes e discentes, o trabalho desenvolvido com esses sujeitos 

foi realizado tendo como parâmetro a participação de representantes dos três campi da 

universidade, estivessem ou não vinculados ao programa, no caso dos docentes já desligados 

do Parfor e dos discentes egressos. 

O objetivo da inclusão de todos esses sujeitos na pesquisa foi a reflexão sobre o 

programa a partir da visão dos seus membros participantes, tendo em vista que cada grupo 

representa sujeitos com funções e papéis distintos, mas que se encontram estreitamente 

integrados no programa e em sua meta fundamental - a formação docente.  

A pesquisa teve como participantes o coordenador geral do Parfor na instituição, 

seis coordenadores de curso, 54 docentes e 46 discentes, sendo utilizados como instrumentos 

para a coleta de dados a análise documental, a entrevista e o questionário aplicado por meio 

digital. Esses instrumentos foram selecionados para a pesquisa em função de serem 

considerados os mais adequados, pois através deles, seria possível uma abordagem mais direta 

com os coordenadores, e mais viável com os docentes e discentes, devido à dificuldade de 

acesso e número de participantes. 

A variedade de instrumentos utilizados na coleta de dados - análise documental, 

entrevistas e questionários - permitiu uma triangulação entre os dados obtidos, com o objetivo 

de ajudar na clarificação dos seus significados, pois como esclarecem Meirinhos e Osório, ela 

é uma importante estratégia de validação,  

 

na medida em que torna possível a combinação de metodologias para estudo do 

mesmo fenômeno. Por outras palavras, a triangulação permite obter, de duas ou mais 

fontes de informação, dados referentes ao mesmo acontecimento, a fim de aumentar 

a confiabilidade da informação (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010, p. 60). 
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A seguir daremos informações mais detalhadas sobre cada instrumento utilizado 

na pesquisa: 

 

a) Análise documental 

 

Os documentos utilizados na pesquisa fazem parte do levantamento da legislação 

a nível nacional para a construção da política para formação dos profissionais da educação 

básica, além das orientações específicas para a implementação do Parfor nos estados, 

municípios e na universidade. 

Dessa maneira, foi objeto de estudo o Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009, 

que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica; a Portaria Normativa 09, de 30 de junho de 2009, que instituiu o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica; o Manual Operativo do Parfor, versão 2014; o 

Projeto Pedagógico dos Cursos; o Projeto de Reconhecimento dos Cursos e o Relatório das 

Atividades Desenvolvidas pelo Parfor/Uesb em Vitória da Conquista. 

As análises desses documentos colaboraram para a identificação das questões de 

ordem administrativa, política e pedagógica do programa referente às esferas federal, 

estadual, municipal e institucional (Uesb) e também para a compreensão do percurso na 

implementação do programa na universidade.  

 

b) Entrevista 

 

O tipo de entrevista utilizado para a pesquisa foi a semi-estruturada, na qual o 

entrevistador é livre para adaptar as perguntas e o entrevistado livre para responder aos 

questionamentos. Na construção de cada entrevista foram utilizados tópicos, a fim de 

organizar as informações numa sequência do mais específico (perguntas sobre a formação e 

experiência profissional) ao mais geral (perguntas sobre a função desenvolvida e o programa 

propriamente dito).  

As entrevistas foram desenvolvidas com o coordenador geral e com seis 

coordenadores de cursos, sujeitos responsáveis pela implementação do programa na 

universidade, sendo os mesmos selecionados em razão da função desempenhada e de sua 

experiência no Parfor. Na pesquisa, eles foram identificados como SCG (sujeito coordenador 

geral), SC-01 (sujeito coordenador 01), SC-02 (sujeito coordenador 02), e assim, 

sucessivamente. 
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Para as entrevistas, foi realizado, inicialmente, contato via email, no qual foi 

solicitada a colaboração dos coordenadores na pesquisa. À medida que o retorno foi 

acontecendo, as entrevistas foram sendo marcadas conforme a disponibilidade de cada 

coordenador.  

No dia da entrevista, antes do início de cada sessão, foram esclarecidas 

informações gerais sobre a pesquisa e solicitado ao entrevistado a possibilidade de gravação 

da mesma, sendo a proposta aceita por todos os participantes. 

 

c) Questionário 

 

Os questionários utilizados na pesquisa foram destinados aos docentes e discentes 

do Parfor, sendo organizados em tópicos e compostos por questões fechadas, questões abertas 

e de múltipla escolha. Por causa da estrutura multicampi da Uesb e do número de 

participantes de cada grupo, os questionários foram construídos em meio digital e 

encaminhados via email para cada participante. 

O quantitativo informado pela coordenação geral do Parfor de docentes 

envolvidos nos cursos foi de 177. Entretanto, desse mesmo montante de e-mails enviados, 26  

(14,6%) deram erro e retornaram. Dos 151 recebidos por seus destinatários, apenas 54 

(35,7%) responderam ao questionário.  

Quanto ao número de discentes, foram disponibilizados 377 e-mails. Desses, 96  

(25,5%) também deram erro e retornaram, dos 281 restantes apenas 46 (16,4%) responderam 

ao questionário, participando, assim, efetivamente da pesquisa. Todas as tentativas de ampliar 

esse número se mostraram inúteis. 

Desta forma, os dados coletados através dos questionários aqui analisados 

correspondem às respostas de 54 docentes e 46 discentes do Parfor. Após o levantamento dos 

dados, os mesmos foram organizados e analisados a partir dos estudos teórico-metodológicos 

que fundamentaram a pesquisa.  

 

2.1.2 Organização dos Dados 

 

Os dados coletados a partir dos documentos, das entrevistas e dos questionários 

foram organizados com o objetivo de favorecer sua análise e interpretação ao longo da 

pesquisa. 
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Os documentos identificados durante a pesquisa foram organizados em duas 

pastas de acordo com a sua origem. A primeira pasta abordou a legislação oficial sobre o 

programa e a segunda os documentos disponibilizados pela coordenação geral do programa na 

Uesb.  

Os documentos da legislação oficial foram lidos com o objetivo de, inicialmente, 

identificar as diretrizes gerais do programa a nível nacional, estadual, municipal e 

institucional (Uesb) e os documentos do Parfor/Uesb com o objetivo de identificar e 

reconstruir o percurso da implantação do programa na instituição. 

As entrevistas gravadas foram transcritas e arquivadas em pastas identificadas 

pelo nome dos entrevistados. Após a leitura exaustiva das transcrições, as entrevistas foram 

organizadas em um quadro buscando identificar informações mais detalhadas sobre o 

programa e as possíveis categorias empíricas. 

Os questionários foram aplicados aos docentes e discentes através de meio digital 

e, posteriormente, organizados em pastas distintas. As respostas foram tabuladas de acordo 

com os tópicos de cada grupo de perguntas para melhor identificação das informações e 

identificação das categorias, após esse trabalho, os dados levantados junto aos questionários 

docentes e discentes foram comparados, na busca de semelhanças, divergências e 

contradições, procedimento realizado também com as entrevistas dos coordenadores, trabalho 

que nos levou na construção das categorias Operacionalização do Programa e Gestão 

Didático-Pedagógica. 

 

2.1.3 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi fundamentada nos pressupostos do materialismo histórico 

dialético, que parte da realidade concreta, para num processo de análise das partes integrantes 

dessa realidade, realizar o caminho inverso, mas com uma nova percepção dessa realidade, 

uma vez que ao decompô-la em suas partes constituintes, para analisá-las com maior rigor, 

não se deve esquecer que elas representam apenas partes de uma totalidade, que somente pode 

ser mais bem entendida em seu conjunto. 

Sendo assim, a fragmentação do estudo em aspectos mais específicos, como 

administrativos, políticos e pedagógicos, serviram apenas para que a análise de cada um deles 

pudesse contribuir para uma compreensão mais completa do Parfor na Uesb. Para tanto, foram 

criadas categorias empíricas que “são aquelas construídas com finalidade operacional, visando 

ao trabalho de campo (a fase empírica) ou a partir do trabalho de campo. Elas têm a 
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propriedade de conseguir apreender as determinações e as especificidades que se expressam 

na realidade empírica” (MINAYO, 2004 apud TAFFAREL, 2009, p. 1). 

Dessa maneira, a análise de cada aspecto representou mais uma etapa para a 

construção de uma síntese do programa que colaborasse para a compreensão de sua 

totalidade, que muitas vezes se esconde na superficialidade da aparência apresentada, ainda 

que essa totalidade se apresente como um “todo articulado, contraditório, antagônico e 

desigual” (NASCIMENTO, 2012, p. 21). 

A teoria teve um papel importante nesse momento, pois apenas por meio dela foi 

possível superarmos a aparência e a fragmentação, indo em direção à essência e à totalidade, 

através do percurso inverso, agora guiados por uma maior compreensão da realidade concreta. 

No próximo capítulo, faremos a apresentação do Parfor na Uesb e a análise do 

programa a partir dos dados coletados nos documentos, entrevistas e questionários, sendo 

guiada à luz dos referenciais teóricos já indicados e das categorias empíricas 

Operacionalização do Programa e Gestão Didático-Pedagógica. 
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3 O PARFOR NA UESB 

 

 

Neste capítulo, descreveremos a constituição do Parfor na universidade, buscando 

identificar os caminhos percorridos durante sua implementação e analisar a visão de 

coordenadores, docentes e discentes sobre o programa, utilizando para isso duas categorias 

empíricas: a Operacionalização do Programa e a Gestão Didático-Pedagógica. 

Antes, porém, entendemos ser necessário contextualizar a existência dessas 

categorias. As entrevistas realizadas com os coordenadores e os questionários aplicados aos 

docentes e discentes trouxeram uma série de informações que foram analisadas, classificadas 

e organizadas em agrupamentos com informações similares, foi a partir da análise desses 

agrupamentos que surgiram essas categorias, sendo fundamentais para a sistematização e 

aprofundamento da pesquisa. 

 

3.1 HISTÓRICO DO PROGRAMA: ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS 

 

O programa foi implementado em 2009, na modalidade presencial, com seus 

cursos apresentando duração de três anos a três anos e meio, sendo suas aulas desenvolvidas 

no período de uma semana a cada mês, nos turnos matutino e vespertino, exceto o curso de 

Pedagogia, cujas aulas eram semanais. 

Nesse ano, as licenciaturas ofertadas no campus de Vitória da Conquista foram 

Filosofia, Sociologia, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Letras 

Vernáculas; e no campus de Jequié, Letras Vernáculas/Inglês, Filosofia, Informática, 

Educação Física, Ciências Biológicas e Matemática; sendo que no ano de 2010, começou a 

licenciatura em Pedagogia nos três campi. Os quadros 3 e 4 trazem os dados desse período 

inicial do programa. 

 

CURSOS 
VAGAS 2009.2 Total de 

Graduados 
Oferecidas Preenchidas 

Ciências Biológicas 50 38 30 

Filosofia 50 32 12 

Geografia 50 35 22 

História 50 45 28 

Letras Vernáculas 50 38 33 

Matemática 50 33 20 
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Sociologia7 50 31 17 

                Total 350 252 162 

Quadro 3 - Vagas ofertadas e preenchidas em 2009.2 - Vitória da Conquista    

Fonte: Site da Uesb e Coordenação Geral/Parfor 

 
 

CURSOS 
VAGAS 2009.2 Total de 

Graduados 
Oferecidas Preenchidas 

Ciências Biológicas 50 48 35 

Filosofia 50 47 18 

Educação Física 50 49 39 

Informática8 50 35 17 

Letras c/ Hab. Líng. 

Inglesa9 
50 47 

35 

Matemática 50 48 26 

Total 300 274 170 

Quadro 4 - Vagas ofertadas e preenchidas em 2009.2 - Jequié 

Fonte: Site da Uesb e Coordenação Geral/Parfor 

De acordo com os quadros 3 e 4, podemos concluir que a porcentagem de vagas 

preenchidas corresponde a 72% das vagas disponíveis em Vitória da Conquista e 91% em 

Jequié, valores bastante expressivos que demonstram, em parte, a demanda pela formação de 

professores presentes nas redes municipais e estaduais nas duas cidades e nas regiões 

circunvizinhas. 

Entretanto, ao considerarmos as vagas preenchidas e o total de graduados, 

percebemos que a porcentagem de graduados mostra-se elevada apenas nos cursos de 

Ciências Biológicas (79%) e Letras Vernáculas (87%) em Vitória da Conquista e Ciências 

Biológicas (73%), Letras/Língua Inglesa (74%) e Educação Física (79%) em Jequié; apesar 

dos resultados dos cursos de Matemática (61%), História (62%) e Geografia (63%) serem 

expressivos, sendo todos os cursos do campus de Vitória da Conquista. O baixo índice de 

conclusão nos cursos de Filosofia (37% e 38%, respectivamente), Informática (48%), 

Matemática (54%) e Sociologia (55%) mostra a necessidade de uma análise desses resultados 

por parte dos envolvidos na gestão do programa, a busca das razões desses resultados e a 

construção de mecanismos que favoreçam a permanência e a aprovação dos alunos-

professores nos cursos. 

No ano de 2016, o programa esteve presente nos três campi da Uesb oferecendo 

os seguintes cursos: no campus de Vitória da Conquista, licenciatura em Pedagogia e 

                                                           
7 Neste período, a universidade não possuía o curso regular de Sociologia (Ciências Sociais). 
8 Até o momento, a universidade não possui o curso regular de Informática. 
9 Até o momento, o campus de Jequié não possui o curso regular de Letras com Habilitação em Língua Inglesa. 
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Educação Física; no campus de Jequié, licenciatura em Educação Física; e no campus de 

Itapetinga, licenciatura em Pedagogia. 

A partir de 2011, foram criados polos em alguns municípios que levaram a uma 

nova dinâmica do programa, já que os alunos-professores permanecem em seus municípios e 

os professores formadores se deslocam para ministrar as aulas nos respectivos polos. É 

importante salientar que os polos também podem receber alunos-professores de outros 

municípios. 

Recentemente, os três campi possuem polos localizados nos seguintes municípios: 

o campus de Vitória da Conquista tem polos em Condeúba, Cândido Sales, Encruzilhada e 

Belo Campo10; o campus de Jequié, em Jaguaquara, Santa Inês, Brejões, Iramaia e Itiruçu; e o 

campus de Itapetinga, em Itororó, sendo que todos os polos oferecem um único curso - 

licenciatura em Pedagogia.  

O Quadro 5 amplia as informações estatísticas sobre o programa, uma vez que 

informa a quantidade de turmas graduadas com entrada nos períodos de 2009.2 a 2011.2. 

Nele, podemos observar a inclusão de dois polos, Macarani e Itororó, e do curso de 

Pedagogia. 

Campus Vitória da Conquista – Turmas Graduadas 

Município Curso Turma Início Graduados Desvinculados 

 

 

 

 

Vitória da Conquista 

Ciências Biológicas 1 2009.2 30 0 

1 2011.1 * * 

Filosofia 1 2009.2 12 0 

Geografia 1 2009.2 22 0 

História 1 2009.2 28 0 

1 2011.1 * * 

Letras – Português 1 2009.2 33 1 

1 2011.1 * * 

Matemática 1 2009.2 20 0 

1 2011.1 * * 

Sociologia 1 2009.2 17 0 

Pedagogia 2 2010.1 29** 1 

5 2011.2 * * 

Campus Jequié – Turmas Graduadas 

 

 

Jequié 

Ciências Biológicas 1 2009.2 35 0 

Educação Física 1 2009.2 39 0 

Filosofia 1 2009.2 18 0 

Informática 1 2009.2 17 20 

Letras – Inglês 1 2009.2 35 1 

                                                           
10 Os polos de Encruzilhada e Belo Campo, pertencentes ao campus de Vitória da Conquista, não fizeram parte 

da pesquisa por terem sido criados em maio de 2016, conforme informações disponibilizadas pela secretaria do 

Parfor. 
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Matemática  1 2009.2 26 11 

Pedagogia 1 2010.1 * * 

Campus Itapetinga – Turmas Graduadas 

Itapetinga Pedagogia 1 2010.1 27 13 

Macarani Pedagogia 2 2011.1 59 26 

Itororó Pedagogia 2 2011.1 53 29 

Quadro 5 - Turmas graduadas por Campus (2009.2 a 2011.2) 

Fonte: Coordenação Geral/Parfor/Uesb 

* Dados não encontrados nos documentos disponibilizados pela Coordenação Geral do programa. 

** Nos documentos só constavam os dados de uma única turma. 

 

O quadro 5 revela a quantidade de turmas graduadas dos campi de Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga, com entrada nos períodos de 2009.2 a 2011.2,  sendo, 

respectivamente, 18, 7 e 5 turmas, num total de 30, o que representa mais de 500 alunos 

graduados. Apesar do número significativo de graduados no programa, destaca-se o elevado 

número de alunos desvinculados nos cursos de Matemática (11) e Informática (20), no 

campus de Jequié; e Pedagogia, nos municípios de Itapetinga (13), Macarani (26) e Itororó 

(29). Em relação ao curso de Informática, esclarecemos que apesar do Parfor ter aberto vagas 

para essa graduação, a Uesb não poderia ter feito isso, pois não existe na instituição o curso de 

licenciatura regular nessa área, condição necessária de acordo com o Manual Operativo. 

Diante desses dados, perguntamos quais as razões dessa desvinculação? Como ela 

é vista pela gestão do programa? E pelos docentes e alunos-professores? Quais medidas são 

necessárias para sua superação? Durante as entrevistas, coordenadores relataram o baixo 

índice de evasão em seus cursos, mas também ouvimos de outros coordenadores que possuem 

alto índice de evasão que, não conversaram sobre isso, o que revela outra fragilidade do 

programa, na medida em que parece não ocorrer uma discussão sobre o elevado índice de 

evasão em alguns cursos.  

Em vista das informações disponibilizadas sobre o programa, também foram 

feitos os seguintes questionamentos: quais os recursos humanos, recursos materiais e estrutura 

física necessários para o desenvolvimento de uma formação docente adequada? Como a 

instituição tem suprido essas necessidades nos campus e nos polos? De que maneira é 

administrada a carga horária docente a fim de conciliar os cursos regulares com os do Parfor e 

suas atividades de pesquisa e extensão? Onde e como são desenvolvidas as aulas nos polos? 

Quais são as condições oferecidas pelo estado e municípios para que os professores possam 

participar do programa? 
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Para uma melhor compreensão sobre o objeto de estudo, considerou-se necessário 

caracterizar o perfil dos coordenadores, docentes e discentes participantes do programa. Esses 

dados são apresentados a seguir. 

 

3.2 O PARFOR E SEUS MEMBROS PARTICIPANTES 

 

Como já informado anteriormente, a Capes é a instituição responsável por indicar 

as diretrizes gerais do programa. Dessa maneira, o Manual Operativo (2014) estabeleceu os 

requisitos mínimos obrigatórios para todas as funções do programa, mas destacaremos apenas 

as das seguintes funções: 

 

I. coordenador geral I: a) Ser docente do quadro efetivo ativo da IES; b) Ser indicado 

pelo representante legal da IES ou órgão equivalente; c) comprovar formação superior 

e experiência mínima de 3 (três) anos no magistério superior; d) Assinar termo de 

compromisso declarando cumprir os pré-requisitos do PARFOR PRESENCIAL. II. 

coordenador de curso I: a) ser docente do quadro efetivo com formação na área de 

conhecimento do curso que irá coordenar; b) ser indicado pela Pró-reitoria da IES ou 

órgão equivalente; c) comprovar formação superior e experiência mínima de 3 (três) 

anos no magistério superior; d) Assinar termo de compromisso declarando cumprir os 

pré-requisitos do PARFOR PRESENCIAL. III. professor formador I: a) comprovar 

formação acadêmica na área de conhecimento da disciplina em que irá atuar; b) 

pertencer, preferencialmente, ao corpo docente da IES; c) comprovar experiência 

mínima de 3 (três) anos no magistério superior; d) ter título de mestre ou doutor; e) ser 

indicado pela Pró-reitoria da IES ou órgão equivalente; f) Assinar termo de 

compromisso declarando cumprir os pré-requisitos do PARFOR PRESENCIAL 

(CAPES, MANUAL OPERATIVO, 2014, p. 10-12). 

 

Importante ressaltar que o item c, foi substituído para as funções de coordenador 

geral II, coordenador de curso II e professor formador II por, “comprovar experiência mínima 

de 1 (um) ano no magistério superior ou ter título de mestre ou doutor ou vinculação a 

programas de pós-graduação stricto sensu”. Após os esclarecimentos acima, apresentaremos 

o perfil dos participantes da pesquisa. 

O coordenador geral e os seis coordenadores de cursos são docentes do quadro 

efetivo da universidade, com experiência no ensino superior acima de três anos, sendo que 

cinco entrevistados possuem experiência docente no Parfor. Todos são graduados e pós-

graduados, tendo um o título de especialista, dois mestre, quatro doutor. Um dos 

coordenadores de curso não possui a formação específica para a graduação na qual atua, 

apesar de fazer parte dos pré-requisitos especificados nas diretrizes do programa. Quando 

perguntado sobre experiência inicial com coordenação, apenas um coordenador informou não 

possuí-la, porém ressaltamos que esse item não faz parte dos critérios estabelecidos. 
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O perfil dos 54 docentes participantes da pesquisa foi construído a partir da 

aplicação de um questionário online, enviado via e-mail. A partir dos dados coletados, 

identificamos que 48 (88,9%) são licenciados e 5 (9,3%) bacharéis; 48 (88,9%) possuem 

mestrado e 3 (5,5%) são mestrandos; 23 (42,6%) têm doutorado e 11 (20,4%) são 

doutorandos, nos levando a concluir que a maioria dos docentes possui graduação em 

licenciatura e é pós-graduado, revelando um alto nível na formação acadêmica desses 

docentes. Outro dado importante refere-se ao vínculo empregatício, 42 (77,8%) dos 

entrevistados são docentes da Uesb e 51 (94,4%) professores de IPES; sendo que dos 54 

entrevistados, 41 (75,9%) trabalham em regime de dedicação exclusiva, tendo maior atuação 

nas licenciaturas em Pedagogia e Matemática com, respectivamente, 10 (27,7%) e 7 (14,8%), 

esses dados revelam que a maioria são docentes de instituições públicas com dedicação 

exclusiva. 

O quadro 6 apresenta os municípios nos quais os professores atuaram durante sua 

permanência no programa.       

    

Município Número de docentes 

Vitória da Conquista 23 

Jequié 12 

Itapetinga 03 

Encruzilhada 01 

Mais de um município 15 

Quadro 6 - Município onde atuou/atua no Parfor 

Fonte: Questionário aplicado aos docentes 

 

O quadro 6 indica que os campi da Uesb foram os principais centros de atuação 

desses professores, apesar do programa também estar presente em diversos polos. 

O gráfico 1 tem o objetivo de indicar o tempo de atuação dos docentes no 

programa. 

 

 Gráfico 1 - Tempo de atuação no Parfor (em meses)   

 Fonte: Questionário aplicado aos docentes 
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O gráfico 1 revela que dos 54 docentes pesquisados, 19 tiveram sua atuação 

restrita  a até doze meses no programa, sendo seguidos de 11 docentes que atuaram de 13 a 24 

meses. Esse dois intervalos iniciais correspondentes a 35,2% e 20,4%, respectivamente, dos 

professores atuantes no programa, indicam que o tempo de atuação de mais da metade do total 

dos docentes foi reduzido, o que revela uma alta rotatividade de professores, considerando o 

tempo do programa na instituição, sendo essa rotatividade citada por coordenadores e 

docentes como um fator negativo, pois dificulta a identificação do professor com o curso e 

sua relação com os alunos-professores. 

Para a construção do perfil dos alunos-professores também foram utilizados os 

dados coletados através de um questionário aplicado por meio digital. De acordo com eles, 

dos 46 discentes participantes, 42 (91,3%) são egressos e 4 (8,7%) estudantes no último ano 

do curso, sendo alunos das licenciaturas em Pedagogia, Matemática, Filosofia, Ciências 

Sociais, Educação Física e Letras com Inglês; são residentes de 23 municípios diferentes que 

fizeram/fazem o curso em Vitória da Conquista, Jequié, Itapetinga, Itororó, Irajuba ou 

Macarani. As informações sobre os municípios de residência e os municípios dos cursos já 

indica uma das dificuldades enfrentadas por esses alunos para participarem da formação. 

O gráfico 2 tem o objetivo de mostrar o tempo de regência dos alunos-professores 

na educação básica.  

 

 

 Gráfico 2 - Tempo de regência na Educação Básica (em anos)   
 Fonte: Questionário aplicado aos discentes        

   

O gráfico 2 revela uma disparidade, pois dos 46 alunos-professores apenas 10 

estão nos dez primeiros anos de carreira no magistério, enquanto 26 possuem 16 anos ou 

mais, esse quantitativo mostra que 56,5% dos discentes estão caminhando para um processo 

de afastamento da atividade docente.  Alguns entrevistados indicaram que muitos alunos 

admitiram estar no programa para ter um melhor salário na época da aposentadoria ou pela 

exigência legal de ter uma licenciatura para continuar no emprego, apesar de alguns citarem o 

aperfeiçoamento profissional, o aprofundamento de conhecimentos, etc. 
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Diante dessas informações, perguntamos como o programa lida com essas 

questões? De que maneira essas razões explícitas por vários alunos interferem no processo de 

formação? 

Para detalhamento e compreensão dessas e das demais questões levantadas, 

utilizamos para nossa análise as categorias empíricas Operacionalização do Programa e 

Gestão Didático-Pedagógica, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Na Uesb, a execução do Parfor está representada pela figura do coordenador geral, 

do coordenador adjunto e dos coordenadores de cursos, além das diretrizes vindas da Capes e 

das ações desenvolvidas pelo estado e pelos municípios. Apesar do Manual Operativo (2014) 

informar que o coordenador geral deva “ser indicado pelo representante legal da IES ou órgão 

equivalente” e o coordenador de curso “ser indicado pela Pró-reitoria da IES ou órgão 

equivalente”, se observou, em algumas situações, mudança referente a essa orientação no caso 

do coordenador de curso, pois nas entrevistas foram relatadas formas mais democráticas para 

essa escolha. 

Na instituição, a história da formação de professores, por meio de programas 

especiais, não teve início com o Parfor. De acordo com informações disponibilizadas pelos 

entrevistados, a universidade já desenvolvia, no campus de Vitória da Conquista, um projeto 

em parceria com o governo do estado que tinha o objetivo de oferecer formação aos 

professores não licenciados da rede pública de ensino.  

Com a conclusão dos cursos de Letras e Matemática, em 2007, e de Biologia, em 

2008, a universidade continuou se organizando para dar continuidade a esse convênio com o 

estado. Mas, apesar da realização do processo seletivo para a entrada de novas turmas no 

programa ter se efetivado, os aprovados tiveram que aguardar, aproximadamente, um ano para 

iniciarem a formação, pois o estado, sabendo da proposta do governo federal em lançar o 

Parfor, não liberou os recursos.  

No campus de Itapetinga, antes da implantação do Parfor, foi desenvolvido um 

convênio entre prefeituras e universidade voltado para a formação de professores, assim como 

no de Vitória da Conquista, durante esse período foram realizadas visitas aos municípios 

circunvizinhos com o objetivo de abrir polos. O relato do coordenador nos ajuda a entender 

como se deu esse processo, 
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Isso foi em 2009, 2010. Então, ainda estava na formatação do Parfor nesse período, 

começamos as visitas bem antes, iniciou em 2009 e finalizou em 2010 já como Parfor, 

largou de ser aquele convênio com as prefeituras que era o que estávamos tentando 

antes e se transformou no Parfor, visto que a gente tentou abrir esses quatro polos. 

Nesses quatro polos, procuramos os secretários de educação, eles tiveram boa vontade 

de receber a gente. Desses quatro polos que iriam ser estruturados, apenas dois 

conseguiram manter aquele perfil solicitado pela plataforma, que é uma escola com 

estrutura de informática, biblioteca, com vários recursos e que trabalhasse no turno 

que fosse estabelecer o polo, que só trabalhasse mesmo como universidade para não 

misturar.  (Entrevista SC-3).  

 

Dessa maneira, se inicia o Parfor na Uesb, sendo os alunos-professores, 

anteriormente selecionados, convocados para começar sua formação, agora, a partir dos 

parâmetros estabelecidos pelo programa. Sobre essa nova política para formação docente, 

lançada pelo governo federal, foi esclarecido que, 

 

Isso aconteceu em 2009, mais ou menos no meio do ano foi lançado, mas não deu 

autorização para iniciar, então a autorização só veio em novembro de 2009, no final 

do ano, e a implantação se deu dessa forma, estava tudo organizado para continuar o 

convênio com o estado, com uma estrutura, com uma modalidade, e se mudou tudo 

por causa do Parfor. Mudou a estrutura, as previsões, a questão orçamentária, foi 

assim dessa forma, porque ninguém sabia como seria o Parfor. Para você ter uma 

noção, o curso inicia em 2009, sem um termo de convênio assinado ainda com o 

governo federal. Então, foi autorizado o início, mas não tinha esse termo de convênio, 

não tinha recurso, foi feito um plano de trabalho com a previsão de recursos, mas os 

recursos só chegaram em junho de 2010 (Entrevista SCG).  

    

Os depoimentos sinalizam que a implementação do Parfor, na universidade, está 

cercada de uma série de especificidades que vão se avolumando ao estudarmos seu percurso 

em cada campus, por exemplo, no de Itapetinga, as turmas do programa iniciam-se em 2010. 

Sobre a adequação da universidade às diretrizes do novo programa, fomos 

informados que,  

Foi feita uma previsão plurianual do que seriam as entradas 2009, 2010 e 2011, só que 

aconteceu que esse plano foi alterado por determinação da Capes que foi impondo. A 

Uesb tinha feito um planejamento, mas que teve de ser todo alterado em função das 

normas que foram sendo ditas pelo Parfor. E acabou que a Uesb e todas as outras 

universidades, elas têm autonomia para poder gerenciar os cursos, mas ficam 

submetidas às normas e diretrizes da Capes, do programa (Entrevista SCG).  

 

 

Com isso, em função da implantação do Parfor, foi necessário fazer alterações 

como, por exemplo, na carga horária dos cursos, o que implicou na ampliação de sua duração, 

que passou de três para três anos e meio. Mas as mudanças ocorreram também ao longo do 

programa, 

Porque a Capes também foi alterando as normas, como era um programa que estava 

iniciando, ninguém sabia o que ia acontecer, como se não tivesse sido feito um estudo 

prévio, vamos lançar o programa e lança o programa, vamos matricular, vamos iniciar, 

e as coisas foram surgindo no decorrer do processo. Então, muitas normas da Capes 
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caíram e outras foram sendo colocadas a partir dos problemas que foram surgindo 

(Entrevista SCG). 

 

Essas mudanças também deveriam afetar o planejamento da Uesb sobre a 

formação de professores, mas  

 

A proposta, nós não temos  instituída. A gente tem minutas, tem texto do que a gente 

coloca [...] o Consepe11 inclusive cobrou na última reunião, mas nós não temos... a 

universidade tem o programa de formação de professores, o convênio, o contrato com 

a Capes e tal, mas um projeto institucional para reunir toda...ainda não está aprovado, 

não tem isso. Está em texto... não vou nem colocar assim, porque como ele não 

seguiu, não passou pelas instâncias da universidade para aprovar... [...] o que tem [é] 

uma Resolução de 2004, que não atende mais ao que existe hoje. Ela não foi 

reformulada. Agora, o que tem são as propostas de cada curso específico. A única 

proposta que a universidade tem dentro desse programa, é uma proposta para os 

cursos fora de sede. Mas uma proposta geral de formação de professores a 

universidade não tem.   (Entrevista SCG). 

 

Conforme exposto, a universidade não possui um projeto institucional para a 

formação de professores, Mororó (2014, p. 8) afirma que a ausência desse projeto na 

universidade e a transferência da responsabilidade dos cursos do Parfor para a reitoria, apenas 

colabora para “um processo claro de dicotomia entre os cursos ditos regulares e os cursos 

oferecidos pelo Plano”. Essa situação também se revela nas relações entre os alunos-

professores e os alunos dos cursos regulares, uma vez que não existem ações coordenadas 

com o objetivo de integrá-los na universidade. 

 Além do projeto institucional, a Uesb também não possui um projeto pedagógico 

dos programas especiais de formação de professores, apenas os projetos político-pedagógicos 

dos cursos, que possuem variações de acordo com o campus, sendo apontado como o mais 

unificado o projeto do curso de Pedagogia, em função de ter sido discutido por uma comissão 

formada por coordenadores dos três campi, conforme informado por um dos entrevistados. 

Como exemplo das diferenças existentes no mesmo curso, mas que estão 

localizados em campus diferentes temos,  

 
O curso de Letras, em Jequié, eles acrescentaram uma habilitação a mais, pois além do 

Português e da Literatura, tem o Inglês. O de Vitória da Conquista não tem, tem as 

disciplinas de Língua Inglesa, mas não é uma habilitação. O curso de Matemática, em 

Vitória da Conquista, é mais para a área de exatas mesmo, do cálculo, o curso de 

Matemática, em Jequié, traz uma aproximação maior entre a matemática e a 

tecnologia ou a ciência da computação. Tem diferenças bem significativas entre os 

cursos de Matemática de Jequié e o de Vitória da Conquista (Entrevista SCG). 

 

Essas diferenças exigem que cada curso tenha seu processo de reconhecimento 

individualizado por campus, sendo essa característica válida para todos os cursos. As 

                                                           
11 Consepe: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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entrevistas indicam que os projetos dos cursos foram construídos por professores e tem 

sofrido alterações ao longo do programa como, por exemplo, o curso de Ciências Sociais que 

alterou o trabalho de conclusão do curso de monografia para artigo após reuniões com 

docentes e discentes. Sobre a elaboração da proposta pedagógica dos cursos, temos os 

seguintes relatos, 

Os coordenadores participaram, essas propostas foram feitas pelas próprias áreas de 

conhecimento dos cursos regulares, todas as propostas vieram dos departamentos 

(Entrevista SCG).  

 

Quando o curso foi proposto, eu não era professor daqui, então eu não participei, foi 

uma proposta que teve amparo na área de Ciências Sociais do DCHL12, com os 

professores da área de Ciências Sociais, especialmente o Prof Silvano e a Profa Sonia 

Maria Teixeira de Matos que construíram o projeto e colocaram em debate na área de 

Ciências Sociais na época. Então, eu não participei da construção do projeto do curso, 

mas ele teve um debate dentro da área (Entrevista SC-1). 

 

Os dados coletados sugerem que, na maioria das vezes, a proposta pedagógica dos 

cursos foi fruto do trabalho de professores, que se reportaram às áreas dos departamentos ou 

aos colegiados, a fim de serem apreciadas e analisadas por seus pares. Mas, essas propostas 

não representam uma elaboração unificada da instituição e sim, dos campi, por isso, os cursos 

podem apresentar diferentes componentes curriculares, tornando necessário o reconhecimento 

do curso por campus, como já sinalizado anteriormente. 

Diante dos relatos, observa-se que a transição do antigo programa para o Parfor 

parece ter sido um período de incertezas, poucas discussões e muitos ajustes, pois, como já 

informado, foi necessária a realização de alterações, a fim de que a Uesb se adequasse às 

exigências da Capes. 

Essas descontinuidades e a implantação de uma proposta de formação docente 

sem a participação efetiva dos sujeitos responsáveis nas instituições superiores, apenas nos 

remete a práticas muito comuns na história da educação brasileira, nas quais não se 

estabelecem diálogos entre as instituições, nem está presente a preocupação dos órgãos 

dirigentes dessas políticas de convocar os sujeitos para uma discussão sobre o planejado. Com 

isso, temos o estabelecimento de políticas de governo e não de Estado, que fragmentam as 

ações e dificultam o fortalecimento da formação docente, apesar da luta histórica do 

movimento dos educadores e de suas instituições representativas. 

De acordo com as diretrizes gerais do programa, o estado e os municípios têm a 

responsabilidade de arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos 

                                                           
12  DCHL: Departamento de Ciências Humanas e Letras. 
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alunos-professores, além da oferta de bolsas e do pagamento dos professores substitutos 

durante o período das aulas. Mas, os dados coletados apontam que, gradualmente, muitos 

foram se eximindo desses compromissos, sendo os mesmos transferidos para os próprios 

discentes. Eis a resposta de alguns entrevistados, 

 

Não, a alimentação não é custeada pelas prefeituras, é responsabilidade dos próprios 

alunos, a única coisa que essas prefeituras, além do transporte garantem é a questão do 

dia que eles vêm pra cá colocar um substituto e pagar esse substituto para eles 

(Entrevista SC-3). 

 

Eu não sei te dizer em que quantidade, mas a gente teve alguns alunos que por alguns 

períodos não tiveram substituto e eles negociavam: “A gente fez hora extra”, “Eu 

estou pagando uma substituta”, já chegamos  a ouvir esses casos, mas como isso lida 

com a esfera administrativa de forma tão efetiva, o que a gente podia fazer era relatar 

na medida em que os alunos colocavam isso como dificuldade e a gente passava essas 

informações para o pessoal da secretaria do Parfor, na tentativa que se estabelecesse 

um diálogo com os municípios, evitando esse tipo de transtorno, porque ele acabava 

influenciando até na presença do professor aqui (Entrevista SC-4). 

 
Alguns municípios sim, outros não. Agora o estado fazia. Quem era do estado recebia 

uma bolsa que vinha no contracheque, todos os professores do estado recebiam a 

bolsa. E quem era do município, alguns municípios faziam essa contrapartida, outros 

não. Tinha um município que ele alugava uma casa aqui para os alunos, como era um 

curso a cada semana, mas tinha municípios que não faziam nada. Teve município que 

nem professor substituto eles queriam colocar, eles firmaram o convênio, mas depois 

não quiseram assumir.  (Entrevista SC-5). 

 

Os relatos sugerem que o estado e alguns municípios, apesar de terem assinado 

um convênio, não tiveram nenhum constrangimento em descumpri-lo parcial ou totalmente, o 

que demonstra a fragilidade do acordo de colaboração entre os entes federados, revelando a 

necessidade de diretrizes mais específicas que estabeleçam mecanismos de responsabilização 

pelo descumprimento das atribuições pelos entes federados, a fim de que os alunos-

professores possam, de fato, terem seus direitos preservados e respeitados. 

Além da problemática colocada anteriormente, surgiram nas entrevistas situações 

ainda mais preocupantes, que revelam um elevado grau de arbitrariedade, 

 

Nós temos turmas aqui, 25 professores de um município só, nenhum efetivo, 25 

professores contratados. Eles ficam quietos, porque se eles protestarem, se eles 

lutarem, eles sabem que eles perdem, acabam perdendo até o vínculo (Entrevista 

SCG). 

 

nós não formamos uma terceira turma porque as prefeituras não validaram a 

matrícula, eu poderia até falar que a grande dificuldade do curso são as prefeituras, 

são os municípios, é a questão da política, “Você não votou em fulano então não vou 

te liberar”. É uma grande dificuldade aqui, teve uma aluna de um lugar bem distante, 

ela falou “Professora, se você soubesse como é que eu estou fazendo esse curso, 

porque eu não sou amiga do prefeito, não votei nele, eu tinha 40h ele reduziu minha 

carga horária, quando eu venho para aula eu tenho que pagar uma pessoa, ele não paga 

a substituta”. Alguns prefeitos dificultam muito a formação dos alunos, muito mesmo. 

É impressionante como dificulta (Entrevista SC-5). 
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Diante dos relatos, perguntamos, de que maneira os agentes envolvidos no 

programa a nível federal, estadual, municipal e institucional gerenciam essas situações? Como 

instrumentalizar esses sujeitos para que eles possam defender os seus direitos? De que 

maneira a formação oferecida pelo programa colabora para a reflexão dos alunos-professores 

sobre essas situações? Como essas situações afetam a participação dos alunos-professores no 

programa? 

Em estudos sobre o Parfor no estado da Bahia, Mororó (2014) também evidenciou 

práticas semelhantes em alguns municípios, nos quais a gestão local utilizava-se da validação 

das inscrições dos professores no programa como “moeda de troca”, em uma relação desigual 

de poder. Mas, o Manual Operativo (CAPES, 2014, p. 2-3) deixa explícito que ao assinar o 

convênio, os estados assumem a atribuição de “garantir as condições necessárias para que os 

profissionais de sua rede possam frequentar os cursos de formação” e os municípios de 

“responsabilizar-se por garantir as condições necessárias para a participação dos profissionais 

nos cursos de formação”. A contradição presente nessas situações nos remete a necessidade 

de uma séria análise sobre a operacionalização do programa, uma vez que os agentes 

responsáveis pelo estabelecimento das condições necessárias para a permanência dos alunos-

professores nos cursos realizam ações que dificultam, ou até mesmo, impedem a sua 

participação efetiva.  

Silva (2015) ao pesquisar sobre as contradições na articulação entre os entes 

federados para a implementação do plano esclarece sobre as dificuldades financeiras dos 

municípios em arcar com a responsabilidade dessas “condições necessárias”, que de acordo 

com o Manual Operativo estão relacionadas à hospedagem, alimentação, transporte, 

pagamento de substituto e, também, ao funcionamento dos polos, caso sejam implantados nos 

municípios, indicando a necessidade de um apoio financeiro como condição essencial para a 

“efetivação da Política de Formação Inicial” (SILVA, 2015, p. 98).  

Sobre a seleção dos coordenadores de curso para participação no programa foram 

relatados indicação da pró-reitoria ou escolha nas reuniões de área nos departamentos após 

indicação de nomes, discussão e aprovação; porém a escolha por indicação da pró-reitoria, 

segundo alguns relatos, parece não ter sido vista como apropriada para a dinâmica do 

ambiente acadêmico, no qual se persegue o desenvolvimento de ações mais democráticas, 

apesar da indicação ser a diretriz geral do programa, conforme Manual Operativo. 

Quanto à seleção dos docentes, esta se deu por mecanismos semelhantes, 

indicação dos coordenadores ou escolha nas reuniões de áreas dos departamentos ou dos 
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colegiados, mas também foi relatada a utilização de um processo seletivo. Na seleção de 

docentes procurou-se cumprir o perfil estabelecido pelo programa, como informado 

anteriormente, comprovar formação acadêmica na área de conhecimento da disciplina em que 

atuar; pertencer, preferencialmente, ao corpo docente das IES; comprovar experiência no 

magistério superior; ter título de mestre ou doutor ou vinculação a programas de pós-

graduação stricto sensu, entre outras. 

Apesar da maioria dos docentes ser do quadro da Uesb, se tornou necessária a 

contratação de docentes de outras instituições públicas e também particulares, principalmente, 

no início do programa, em função do número de turmas ser elevado para o quantitativo de 

professores da instituição, de docentes se recusarem a participar do programa por diversos 

fatores, entre outros. Para ilustrar um dos mecanismos de seleção, trouxemos este relato, 

 

Eu me reunia com as áreas, cada uma das áreas, nós temos quatro áreas aqui, reunia 

com cada um desses coordenadores e professores, distribuíamos as disciplinas entre 

eles, o que cada um poderia estar lecionando naquele semestre pra assegurar até 

mesmo uma escolha limpa, honesta, passava também pelo departamento para 

aprovação, para que todos tomassem conhecimento quem estava trabalhando e quem 

não estava e quais as disciplinas que foram preenchidas ou não, para depois preencher 

com os professores externos (da seleção), preferência aos da casa para depois 

trabalhar com o professor externo (Entrevista SC-3). 

 

Sobre as reuniões da coordenação geral com os coordenadores dos cursos foi 

colocado como tendo certa regularidade, inicialmente, nas quais, eram tratados assuntos de 

ordem pedagógica e administrativa. Nos relatos dos entrevistados, observou-se que, 

atualmente, elas têm sido mais escassas e de cunho mais administrativo, ainda que questões 

pedagógicas pontuais também possam ser tratadas.  

Entretanto, na maioria das entrevistas ficou explícita a dificuldade de reuniões 

pedagógicas entre os coordenadores e docentes, apesar de um coordenador ter relatado a 

realização de reuniões com frequência semestral na fase inicial do programa.  As dificuldades 

colocadas para sua realização são de diferentes ordens como, por exemplo, os docentes 

residirem distantes do município onde se localiza o campus; o elevado número de atividades 

que os docentes estão envolvidos, tanto nos cursos do Parfor quanto nos regulares, além de 

outras atividades acadêmicas; a distribuição das aulas dos cursos que não favorece o encontro 

dos docentes, uma vez que, em sua maioria, as aulas são desenvolvidas uma semana por mês, 

mas também podem ser desenvolvidas em apenas dois dias, o que leva a um reduzido número 

de professores a cada encontro, entre outras. 

Porém, no questionário aplicado junto aos docentes, quando perguntado sobre os 

pontos fracos do programa, tivemos como respostas: ausência de discussão pedagógica com o 
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corpo docente; orientação insuficiente aos docentes sobre os objetivos do curso e do estágio; 

planejamento individualizado; falta de reuniões para avaliação dos cursos; dificuldade de 

articulação, planejamento e avaliação dos docentes dos cursos. Esses dados sugerem outra 

situação bastante controversa, pois ao mesmo tempo em que os coordenadores alegaram que 

os docentes não comparecem às reuniões pedagógicas pelas razões já explicitadas 

anteriormente, os próprios docentes registram a necessidade de encontros coletivos para 

discussão de questões fundamentais do programa e do próprio processo formativo. 

Mas, as reuniões junto ao corpo discente foram relatadas como regulares pelos 

coordenadores, sempre na perspectiva de colaborar para o andamento do curso e de ampliar as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos-professores. Nesses encontros, que ocorriam 

durante o período das aulas, a coordenação dava informações, tirava dúvidas, ouvia as 

reclamações e procurava mediar os conflitos, quando as questões envolviam outras instâncias 

elas eram encaminhadas para os setores competentes.  

Essa relação de proximidade da coordenação com os alunos-professores ficou 

explícita nas respostas do questionário discente, no qual foi registrado como um dos pontos 

fortes do programa o trabalho desenvolvido pela coordenação. Entretanto, uma das 

fragilidades mais apontadas nas entrevistas e questionários foi a falta de cumprimento das 

contrapartidas por parte do estado e dos municípios. Silva (2015), em seu estudo sobre a 

implementação do Parfor a partir do regime de colaboração no território de identidade do 

Vale do Jiquiriçá, na Bahia, expôs o desafio de seu estabelecimento entre os entes federados, 

indicando o Fórum Estadual como sujeito com papel fundamental para a materialização do 

regime, uma vez que o “Decreto 6.755/2009 em seu art. 4º, parágrafo primeiro, define que o 

regime de colaboração seria concretizado por meio de planos estratégicos formulados pelos 

Forprof” (SILVA, 2015, p. 100), situação que aponta para a necessidade de uma reflexão 

sobre os papéis desempenhados pelo Fórum Estadual na prática e os descritos nos 

documentos oficiais do programa. 

Quanto à organização do programa na Uesb, salientamos que a ausência de um 

projeto institucional para formação de professores e de uma proposta pedagógica para os 

programas especiais, a qual vai de encontro ao sétimo princípio da Política Nacional de 

Formação que afirma “a importância do projeto formativo nas instituições de ensino superior 

que reflita a especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das 

diferentes unidades que concorrem para essa formação e garantindo sólida base teórica e 

interdisciplinar” (BRASIL, 2009a, p. 1), prejudica o fortalecimento da formação docente na 
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instituição e dificulta as ações desenvolvidas, uma vez que não existem diretrizes gerais 

dando-lhes direcionamento e articulação. 

Considerando que a universidade oferece cursos de licenciatura há mais de 30 

anos, apresentando, atualmente, 10 licenciaturas no campus de Vitória da Conquista, 8 de 

Jequié e 4 de Itapetinga13, num total de 22 licenciaturas, perguntamos por que a instituição 

não possui um projeto institucional de formação de professores regulamentado? Quais os 

impedimentos? Como superá-los? Acreditamos ser de fundamental importância para o 

fortalecimento da formação de professores na instituição a superação desse impasse, além da 

exigência legal para a Política Nacional de Formação. 

A seguir, passaremos para a análise das questões relacionadas com a segunda 

categoria - a Gestão Didático-Pedagógica. 

 

3.4 GESTÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A formação docente é um tema que continua mobilizando pesquisadores, 

instituições, movimentos sociais e o poder público de forma crescente desde a LDB 9394/96, 

sendo reafirmada no atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), que estabelece nas 

metas 15 e 16, 

15 - Formação de professores 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 ano de vigência do  PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

16 - Formação continuada e pós-graduação de professores 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o 

último ano de vigência do PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação 

Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 

 

Buscando cumprir essas metas, o governo federal vem desenvolvendo uma série 

de ações que mobilizam estados e municípios para o antigo desafio de graduar, em nível 

superior, os professores da rede pública da educação básica, em consonância com as diretrizes 

emanadas dos organismos internacionais, tal como ficou demonstrado no capitulo 1. 

A Anfope reafirma a importância dos cursos de formação dos profissionais da 

educação em universidades e suas faculdades por serem estes um locus privilegiado de 

formação dos docentes devido aos trabalhos desenvolvidos se realizarem no campo do ensino, 

                                                           
13 De acordo com dados disponibilizados no site da Uesb. <http://www.uesb.br/catalogo/eg.asp?cod=16> Acesso 

em 06/03/2017. 

http://www.uesb.br/catalogo/eg.asp?cod=16
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da pesquisa e da extensão, favorecendo a ampliação da qualidade dos cursos em função da 

produção do conhecimento. Esta proximidade entre ensino, pesquisa e extensão, presente nas 

universidades, estimula a formação de um professor consciente e reflexivo que se revela 

pesquisador de sua própria ação docente, “com pleno domínio e compreensão da realidade de 

seu tempo, com a consciência crítica que lhe permite interferir e transformar as condições da 

escola, da educação e da sociedade” (FREITAS, 1999, p. 30). 

Por esta razão, a Anfope insiste em que as universidades e suas faculdades sejam 

as responsáveis pela formação inicial dos docentes, uma vez que esta formação irá habilitá-los 

para seu ingresso na profissão “e deverá garantir um preparo específico, com um corpo de 

conhecimentos que permita ao professor o domínio do trabalho pedagógico” (ANFOPE, 

1998, p. 29). Para isso, a formação inicial deve contemplar: 

 

a) a qualificação para a docência: condição para a condução do trabalho pedagógico, 

a partir da relação teoria-prática na aquisição, produção e socialização do 

conhecimento; 

b) a qualificação político-pedagógica: condição para a prática pedagógica que inclui 

as relações de poder no interior da escola e na relação escola-comunidade; 

c) a qualificação político-social: condição para a compreensão crítica e 

questionadora de projetos políticos para a educação e para o compromisso com a 

construção de um projeto político-social, comprometido com os interesses populares 

(ANFOPE, 1996, p. 33). 

 

Sendo assim, a Anfope vem reafirmando sua posição sobre a necessidade de uma 

política global de formação e valorização do magistério que contemple igualmente a formação 

inicial e continuada, estando articulada com as universidades e suas faculdades de educação, 

sendo necessário ainda que esta política contemple melhores condições de trabalho nas 

escolas públicas, salários dignos e planos de carreira justos. 

Também é importante compreender as questões que norteiam o processo de 

formação de professores e suas determinações, limites e perspectivas, uma vez que ele se 

encontra permeado de conflitos e contradições, já que são vários os aspectos envolvidos em 

um processo de formação de professores tais como estrutura física, organização das aulas, 

quadro docente, entre outros. Nas entrevistas, percebemos que alguns desses aspectos foram 

citados com maior regularidade e, por isso, nos aprofundaremos em alguns deles. 

Como o programa oferece cursos nos três campi e em polos criados em alguns 

municípios, existe uma diferença significativa na estrutura física. Nos campi, os alunos têm a 

possibilidade de usufruírem da estrutura da universidade, como cantina, biblioteca, laboratório 

de informática, entre outros, apesar da organização dos horários das aulas dificultar sua 

utilização; já os polos representam espaços disponibilizados nos municípios, quase sempre, 
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escolas estaduais ou municipais, que se transformam em “espaços acadêmicos temporários”, 

nos levando a concordar com Nascimento (2012, p. 98), quando afirma que “a ausência de 

uma infraestrutura adequada favorece a exposição de alunos a cursos de baixa qualidade e a 

precarização do trabalho do professor”. Mas as entrevistas indicaram situações adversas em 

ambos. Eis alguns relatos,  

 

desses quatro polos que iriam ser estruturados, apenas dois conseguiram manter 

aquele perfil solicitado pela Plataforma, que é uma escola com estrutura de 

informática, biblioteca, com vários recursos e que trabalhasse no turno que fosse 

estabelecer o polo, que só trabalhasse mesmo como universidade para não misturar 

(Entrevista SC-3). 

 

Uma outra dificuldade era o espaço físico, quando coincidia de todas as turmas 

estarem ao mesmo tempo, a gente ficava sem espaço para os alunos se alocarem, eram 

quatro turmas divididas em quatro semanas, mas muitos feriados, quando coincidia de 

ter duas ou três turmas, a Uesb não tinha espaço físico, isso causava um grande 

problema para nós (Entrevista SC-5). 

Não é que negam nada para a gente, mas as coisas demoram, você não tem estrutura 

adequada de funcionamento, a gente funciona em colégio lá, o colégio é legalzinho, 

tudo tranquilo, não é nada insalubre, mas é diferente daqui. Não é a mesma estrutura 

que a sede tem (Entrevista SC-6). 

Podemos perceber pelo relato do SC-5 que mesmo os cursos acontecendo na sede, 

ocorreram problemas relacionados com a falta de espaço físico disponível para os alunos do 

Parfor, sendo também relatadas dificuldades de acesso aos laboratórios de informática da 

universidade. 

Apesar de entrevistados terem informado que não tiveram problemas com relação 

à biblioteca, também ocorreram relatos da necessidade do uso de xerox em função da não 

existência de uma biblioteca ou da ausência de materiais específicos para determinados cursos 

na biblioteca existente. Dois motivos foram apontados como básicos, a não aquisição de 

livros por parte do programa e a não existência do curso na modalidade regular no campus da 

universidade. Eis dois relatos para exemplificar a situação,   

 

não foram comprados os livros, havia uma cota desses recursos financeiros para a 

compra de livros, mas não foram comprados. É necessário que se reveja isso, abre um 

curso aqui para História, aqui não tem esse curso, então não tem material nenhum 

bibliográfico para História, tem que ter esse material (Entrevista SC-5). 

 

Não é a mesma estrutura que a sede tem.  A gente atualmente não está tendo 

biblioteca, então o que acontece são os materiais que os professores entregam, é xerox 

(Entrevista SC-6). 

 

Esses relatos revelam não somente o processo de precarização do trabalho 

docente, mas também da própria formação oferecida aos alunos-professores, o qual tem sido 
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amplamente criticado e recusado pelo movimento dos educadores, suas instituições 

representativas e por estudiosos da área. 

A organização dos horários das aulas também tem um forte impacto na formação 

dos alunos-professores. Na universidade, ela se apresenta de diferentes formatos, como já 

informado anteriormente. Esses tipos de organização com aulas semanais uma vez por mês no 

turno matutino e vespertino; as sextas e sábados também nos dois turnos; ou de segunda a 

sexta no turno noturno, revelam o esforço que esses alunos-professores realizam para 

participarem dos cursos de formação, após suas jornadas de trabalho nas escolas. 

Lembrando que os alunos-professores não têm sua carga horária de trabalho 

reduzida nas escolas por estarem em formação; trabalham 20, 40 ou 60 horas; muitos 

precisam viajar para frequentar o curso; além das obrigações familiares, perguntamos: em 

qual momento eles estudam? Qual o rendimento desses estudos diante de uma rotina tão 

intensa? Como o programa pensou essas questões fundamentais? Além dessa problemática, 

foi colocada por coordenadores e docentes a dificuldade de alguns alunos-professores com a 

interpretação e produção de textos, levando a coordenação a organizar oficinas de leitura e 

produção textual em um dos campi. 

Por outro lado, o quadro docente foi reconhecido por grande parte dos envolvidos 

no programa como um de seus pontos fortes. Em sua maioria, são professores efetivos da 

Uesb ou de outras instituições públicas, com graduação e pós-graduação na área e experiência 

no ensino superior. No entanto, alguns problemas foram identificados tanto pelos 

coordenadores, quanto pelos discentes, entre eles, citamos: não preenchimento dos conteúdos 

nas cadernetas, não lançamento de notas no sistema, baixa frequência às reuniões 

pedagógicas, dificuldade de articulação entre os conteúdos das disciplinas e a prática 

pedagógica dos alunos-professores, inadequação de alguns docentes com a formação de 

professores, não identificação dos docentes com os cursos em função da própria dinâmica do 

programa, entre outros. 

Acreditando que o relato irá nos ajudar na compreensão desse último item, 

transcrevemos um trecho da entrevista, 

 

Eu acho porque ele vem, dá uma disciplina específica, e não necessariamente retorna 

para dar outras disciplinas. Então, não tem uma continuidade, tem uma ou duas turmas 

só. No curso regular, o docente ele incorpora aquele curso ao seu fazer pedagógico, 

porque ele dá uma disciplina nesse curso esse semestre, no outro também, no outro... 

Então, ele cria uma identidade com o curso, um vínculo. Com os cursos do Parfor, 

isso não necessariamente ocorre, porque tem uma turma, duas turmas, ele não sabe se 

vai voltar de novo (Entrevista SC-1). 

                                                                                                                                                                                                                          



65 
 

De acordo com o entrevistado, o formato das aulas não favorece a construção de 

uma identificação dos professores com o programa e o curso, o que segundo ele, ocorre nos 

cursos regulares.  

Apesar de todas as observações e críticas apontadas sobre o programa, o 

reconhecimento da maioria dos participantes sobre o acento positivo que a formação oferecida 

tem dado aos alunos-professores é inegável, no que se refere à melhoria de sua prática 

pedagógica e ao reconhecimento da aprendizagem dos alunos, mesmo com a identificação das 

fragilidades do programa e de não existir um mecanismo de avaliação formal do Parfor na 

instituição, sendo essa avaliação alicerçada nas falas dos alunos, nas observações em sala de 

aula e nas produções de atividades realizadas ao longo do curso, o que revela uma 

contradição. Eis alguns relatos que retratam a avaliação sobre a formação, 

 

Depois do curso, eu tenho convicção que os alunos que saem dele têm a condição de 

operacionalizar aquele material didático, têm um entendimento mínimo do que são 

aquelas discussões que estão no material didático, agora eles conseguem criar a partir 

do material didático (Entrevista SC-01). 

 

Inclusive também nas produções, a evolução nas produções, aquelas produções que, 

inicialmente, eram muito no senso comum para a evolução de saber utilizar um texto, 

de como fazer análise e ter a sua própria visão em relação ao que está sendo lido 

(Entrevista SC-3). 

 

O oposto era muito latente, você enxergava mesmo, sabia quem estava produzindo e 

quem não, mas apesar de tudo isso, eu acho que o Parfor transformou, conseguiu 

transformar a vida de muitos colegas nossos do interior, porque em um dos 

depoimentos que eu ouvi no reconhecimento do curso ela disse “Eu não consigo ser 

mais a professora que eu era antes do Parfor”. Isso vale à pena. Só isso vale à pena. 

(Entrevista SC-05). 

 

Esse mecanismo de avaliação utilizado é suficiente para julgar a formação 

oferecida pelo programa? A construção de um processo avaliativo formal daria uma maior 

contribuição para seu desenvolvimento? A formação oferecida pelo programa representa a 

formação delineada nos princípios e objetivos da Política Nacional de Formação da qual o 

Parfor faz parte?  

Esse reconhecimento por parte de coordenadores, também foi registrado nos 

questionários aplicados aos docentes e discentes, pois ao ser perguntado se o Parfor cumpria 

com a finalidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica, 28 (51,9%) dos 

docentes concordaram parcialmente e 19 (35,2%) concordaram totalmente; entre os discentes 

o quantitativo foi ainda maior, 13 (28,3%) e 32 (69,6%), respectivamente, demonstrando um 

alto índice de aprovação por parte de ambos. Porém, essa aprovação não impediu que eles 

indicassem as fragilidades do programa, as quais foram associadas à infra-estrutura (ausência 
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de biblioteca, falta de salas de aula disponíveis, aulas em escolas, falta de livros), ao perfil de 

alguns docentes (não identificação com a formação de professores), ao descumprimento das 

contrapartidas por parte do estado e municípios, ao tempo de estudo (considerado reduzido e 

com carga horária intensa), entre outras fragilidades já explicitadas pelos coordenadores. 

Nascimento (2012, p. 124) ao realizar um estudo sobre o programa na 

Universidade Federal do Pará e identificar, apesar das dificuldades enfrentadas, o elevado 

índice de satisfação dos alunos por estarem em uma universidade pública federal, revela a 

“contraditoriedade do sistema capitalista que oferece uma formação sem qualidade ao 

professor da educação básica e mesmo assim o professor se satisfaz com a educação 

precária”, levando-o a não lutar por uma formação melhor. Essa situação parece se repetir em 

nosso estudo, mas não apenas por parte dos alunos-professores, como também, dos 

coordenadores e docentes. Apesar das fragilidades do programa citadas anteriormente pelos 

sujeitos da pesquisa, um dos pontos fortes do programa, indicado por 25 (46,3%) dos 

docentes é, justamente, a oportunidade de formação dada aos alunos-professores. Dos 

coordenadores, temos os seguintes relatos, 

 

Eu gosto do programa, acho que é um programa muito viável, tem atendido de certa 

forma as pessoas que não têm a possibilidade de estar nos cursos regulares, isso veio 

facilitar a vida de alguns professores que já estão em sala de aula e não tem a chance 

de estarem na universidade. O Parfor trouxe esse viés para que as pessoas viessem e 

também se graduassem, para melhorar, tentar melhorar a educação desse país e, 

principalmente, aqui do Nordeste. Eu acho muito viável, facilitou demais a vida deles, 

alguns dizem assim “Se não fosse o Parfor eu não faria nunca a graduação, porque eu 

não posso sair de minha cidade todos os dias”, principalmente quem mora fora, que 

não pode sair todos os dias, o Parfor criou essa possibilidade, esse ponto é muito 

positivo para o Parfor, positivo demais, muitas pessoas estão graduadas por conta 

dessa facilitação (Entrevista SC-5). 

 

Eu gosto do programa, eu penso que se tivéssemos tudo que deveria ser direito do 

aluno, ele poderia funcionar bem melhor, ele realmente é necessário, porque eu não 

consigo visualizar como essas pessoas teriam acesso a essa formação se não fosse 

dessa forma. Eu vejo pelo perfil que temos, não é um perfil de pessoas que poderiam 

todo dia pegar um ônibus para poder fazer uma graduação aqui (no campus). Então, eu 

penso que foi uma alternativa encontrada e é uma boa alternativa (Entrevista SC-6). 

  

Na verdade, os participantes conseguem identificar com clareza seus pontos fortes 

e suas fragilidades, mas é preciso ir mais além, pois existe um longo caminho a percorrer na 

construção de um projeto de formação de professores que ultrapasse a fragmentação e o 

aligeiramento, diretrizes tão presentes nos programas de formação de professores atuais e que 

estão em consonância com a reestruturação do Estado e as orientações dos organismos 

internacionais. 
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Também é necessário repensar o programa na universidade, discutir sobre sua 

estrutura e funcionamento, a formação oferecida aos alunos-professores, as condições de 

trabalho dos docentes e discentes, além da construção de um projeto institucional para a 

formação de professores que estabeleça as diretrizes para a formação docente na universidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar o Parfor na Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, enquanto política pública para a formação de professores, destacando a 

sua implementação a partir do ponto de vista de seus membros participantes (coordenadores, 

docentes e discentes) quanto aos seus aspectos administrativos, políticos e pedagógicos. 

Buscando alcançar esse objetivo, partimos do pressuposto de que as políticas de formação 

docente no Brasil estão, há muito tempo, a serviço das orientações do capital, dos organismos 

internacionais e de suas agências reguladoras que vem imprimindo, progressivamente, suas 

diretrizes na reforma do Estado, alcançando o setor educacional e a formação de professores. 

Apesar da luta travada, cotidianamente, pelo movimento dos educadores e suas 

instituições, sua influência tem se mostrado, cada vez mais forte, a cada nova política 

proposta para a formação de docentes, pois, agora, os princípios orientadores são a 

universitarização/profissionalização, a ênfase na formação prática/validação das experiências, 

a formação contínua com uso extensivo das tecnologias e a pedagogia das competências. 

A Anfope, juntamente com outras instituições do setor educacional, como a 

Anped e a Anpae continuam na luta contra o governo que se utiliza da legislação para adequar 

nosso sistema educacional aos objetivos e determinações de organismos internacionais, como 

o Banco Mundial, já que os princípios de rentabilidade e competitividade não devem pautar 

nossa educação, pois conforme afirma a Constituição Brasileira em seu artigo 205, a educação 

é “direito de todos e dever do Estado e da família”, mas para vencer esses princípios que 

transformam a educação em mera mercadoria, é essencial que os professores tenham acesso a 

uma sólida formação teórica fundamentada na pesquisa e na capacidade de analisar, refletir e 

propor alternativas que possibilitem a construção de uma educação de qualidade, essencial 

para a concretização de uma sociedade mais humanizada, solidária e democrática. 

Sendo assim, os professores não podem se ver, nem serem vistos, como meros 

tarefeiros, aceitando uma formação superficial que não lhe ofereça condições para analisar 

criticamente sua realidade, sair do senso comum e compreender as reais intenções escondidas 

nessa formação. 

Ao buscar compreender o processo de implementação do Parfor na Uesb e a visão 

de seus membros participantes (coordenadores, docentes e discentes) sobre o programa, 

buscamos entender a posição do programa nesse contexto de reforma do Estado e a percepção 

de seus membros sobre essa dinâmica na qual ele se encontra inserido. 
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A pesquisa revelou que a implementação do Parfor na instituição foi marcada por 

um processo de indefinições e ajustes que não se restringiram à universidade, mas também às 

outras esferas de atuação. Estados, municípios e a própria universidade não tiveram tempo 

hábil para analisar, refletir e discutir coletivamente sobre a posposta dada pelo governo 

federal, gerando uma série de equívocos quanto a sua execução. 

A articulação do programa na instituição também é comprometida uma vez que 

não existe um projeto institucional para formação de professores nem uma proposta 

pedagógica para os programas especiais, o que contribuiria para a aproximação entre os 

cursos regulares e os cursos especiais, além de fortalecer a formação de professores na Uesb. 

Os estudos também evidenciaram um forte comprometimento dos coordenadores 

com o programa, apesar dos inúmeros obstáculos que vivenciam para seu funcionamento 

tanto nos campi como nos polos.  

As entrevistas feitas com os coordenadores e os questionários aplicados com os 

docentes e discentes nos ajudaram na compreensão do objeto de estudo a partir de suas 

determinações e contradições. Durante esse percurso, podemos observar que os sujeitos 

pesquisados apresentam uma avaliação positiva do programa, mesmo com todas as 

dificuldades identificadas por eles. Acreditamos que isso ocorra em função do programa 

representar a possibilidade de uma formação que não seria possível de outra maneira, pelo 

menos é o que se acredita, essa ideia acaba provocando uma satisfação por estar numa 

universidade pública e ao mesmo tempo um conformismo com o tipo de formação que é 

oferecida.  

Contudo, Kosik (1976) afirma ser necessário sair das mistificações do mundo da 

pseudoconcreticidade, das aparências enganadoras e buscar compreender a “coisa em si”, no 

entanto, para isso é preciso “fazer um esforço”. Para ele, esse mundo da pseudoconcreticidade 

significa,  

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum 

da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural 

(KOSIK, 1976, p. 15). 

 

 

Esse esclarecimento do autor corrobora com a situação descrita acima, pois aceitar 

a formação oferecida como a única possível, ainda que provisoriamente, é viver no mundo das 

aparências enganadoras. Mas como superar a pseudoconcreticidade? Como alcançar a 

essência? Segundo ele, é preciso compreender o fenômeno. Este foi o nosso objetivo nesta 

pesquisa, compreender o fenômeno chamado Parfor. 
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Sendo assim, por meio dos documentos oficiais, foi possível, inicialmente, 

identificar as questões de ordem administrativa, política e pedagógica estabelecidas para cada 

esfera envolvida no programa, para depois procurar compreendê-las. Esse processo revelou o 

quanto é importante que cada esfera cumpra com seu papel, a fim de que o programa não seja 

seriamente comprometido.  

Entretanto, apesar da aceitação do programa, a análise dos dados nos mostrou 

diferentes dificuldades enfrentadas para a implementação do programa, sendo a mais citada 

entre os sujeitos da pesquisa o não cumprimento das contrapartidas por parte do estado e dos 

municípios, a qual prejudica a efetiva participação ou mesmo a permanência dos alunos-

professores no programa, o que nos revelou outra fragilidade – a concretização do regime de 

colaboração entre os entes federados, mostrando-se necessária a atuação firme e constante dos 

Fóruns Estaduais. 

Outra situação colocada como positiva, mas que merece ser melhor analisada é a 

criação dos polos, pois apesar de serem colocados pelos sujeitos da pesquisa como 

facilitadores para os alunos-professores, uma vez que estes não precisam sair de seus 

municípios para os campi da universidade, fazemos as seguintes observações: (i) essa prática 

retira os discentes do espaço universitário, lócus privilegiado da formação docente como 

afirmam Freitas (1999) e Pereira (1999); e (ii) ela pode ser apenas um mecanismo da gestão 

municipal para redução de suas responsabilidades, uma vez que os gastos com alimentação, 

hospedagem, transporte e substitutos são reduzidos ou até mesmo eliminados, o que nos leva 

a perguntar sobre seus reais benefícios para o processo formativo dos alunos-professores. 

Merece destaque também a dificuldade na realização de reuniões pedagógicas 

entre as coordenações de curso e os docentes, fundamentais para a organização, o 

planejamento e a avaliação das ações desenvolvidas nos cursos. Uma vez que o trabalho 

educativo é essencialmente uma atividade social, o que pressupõe uma esfera coletiva torna-se 

difícil conceber um processo educativo de formação de professores no qual a coletividade não 

esteja frequentemente se reunindo para pensar, analisar e refletir sobre as ações que são 

realizadas e as que não são também, principalmente quando coordenadores e docentes 

reconhecem sua importância.  

Além disso, temos a falta de tempo dos alunos-professores para os estudos, essa 

situação necessita de duas perspectivas de análise. A primeira delas está relacionada com a 

não redução da carga horária de trabalho dos alunos-professores para a formação, mesmo 

estando nos polos, ou seja, quando estão nos campi eles estão trabalhando intensivamente nas 

atividades acadêmicas; e nos polos eles trabalham nas escolas e nas atividades acadêmicas 
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intensivamente. Essa sobrecarga de trabalho, própria do sistema capitalista, que desqualifica 

não somente os discentes, mas a própria formação nos lembra os princípios típicos do 

trabalho fabril: fragmentação das ações, flexibilidade do tempo, intensificação das atividades. 

A segunda refere-se à qualidade das ações que são realizadas nesse tempo, Kuenzer (1999, p. 

181) chama a atenção para “o aligeiramento e a desqualificação do professor pela redução da 

carga horária total e das disciplinas e atividades relativas aos conteúdos responsáveis pela 

formação para a docência e para a pesquisa”.  

Para concluir, o Parfor por ser um programa pautado em diretrizes como o 

aligeiramento, a flexibilidade e a fragmentação que buscam fortalecer e continuar com o 

regime estabelecido encontra-se distante da formação expressa nos princípios orientadores da 

Anfope e nos estudos de pesquisadores da área educacional indicados no capítulo 1. Apesar 

de termos consciência de que nosso estudo apresenta limitações, as reflexões finais desse 

trabalho procuram apontar novas possibilidades de pesquisa, com o objetivo de uma maior 

compreensão do programa, afinal a superação da pseudoconcreticidade depende desse 

esforço. 

 



72 
 

REFERÊNCIAS 
 

ANFOPE. Documento Final do VI Encontro Nacional da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação. Belo Horizonte (MG): 1992. 
 

________ Documento Final do VIII Encontro Nacional da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação. Belo Horizonte (MG): 1996. 

________ Documento Final do IX Encontro Nacional da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação. Campinas (SP): 1998. 

________ Documento Final do XI Encontro Nacional da Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação. Florianópolis (SC): 2002.  

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In. SADER, Emir; GENTILI, Pablo. Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUSA, Lúcia Costa de. Metodologia de 

Avaliação em Políticas Públicas. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões da Nossa 

Época. v. 75). 

 

BIANCHETTI, Roberto Gerardo. Modelo Neoliberal e Políticas Educacionais. 3ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. p. 70-103. 

 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução 

à teorias e aos métodos. Tradução de Maria João Alvarez, Sara Santos e Telma M. Baptista. 

Portugal: Porto Editora, 1994. (Coleção Ciências da Educação. v. 12). 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília/DF, 1996. 

 
_______ Resolução nº 02, de 26 de junho de 1997. Dispõe sobre os Programas especiais de 

formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do 

ensino médio e da educação profissional em nível médio. Conselho Nacional de Educação, 

Brasília/DF, 1997. 

 

_______ O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas. 

Brasília/DF, 2007. <http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf> Acesso em: 02 jun. 

2016. 

 

_______ Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e disciplina a atuação da Capes. 

Brasília/DF, 2009a. 

 

_______ Portaria Normativa nº 09, de 30 de junho de 2009. Institui o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR). Brasília/DF, 2009b. 

 

_______ Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 

outras providências. Brasília/DF, 2014. 

_______ Decreto nº 8.752, de 09 de maio de 2016. Institui a Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica. Brasília/DF, 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.752-2016?OpenDocument


73 
 

 

BRASIL/INEP. Censo Escolar 2016. < 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_est

atisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf> Acesso em: 25 fev. 2017. 
 

BROIETTI, Fabiele Cristiane Dias; SANTIN FILHO, Ourides; PASSOS, Marinez 

Meneghello. Mapeamento da produção científica brasileira a respeito do Enem (1998-2011). 

Revista Diálogo Educativo. Curitiba, v. 14, n. 41, p. 233-260, jan./abr. 2014. 

 

BRZEZINSKI, Iria. Dilemas e desafios nas políticas de formação e de valorização dos 

profissionais da educação básica. 

<http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/135.pdf> Acesso em: 05 dez. 

2012. 

 

CAPES. Manual Operativo do Parfor. 2014. 

 

FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

FREITAS, Helena Costa Lopes de. A reforma do ensino superior no campo da formação dos 

profissionais da educação básica: As políticas educacionais e o movimento dos educadores. 

Revista Educação e Sociedade, ano XX, nº 68 [número especial], 1999, p.17-44. 

 

________ Formação de professores no Brasil:10 anos de embate entre projetos e formação. 

Revista Educação e Sociedade. v. 23, n. 80, 2002, p. 136-167. 

 

________ Certificação Docente e Formação do Educador: regulação e desprofissionalização. 

Revista Educação e Sociedade. vol. 24, n. 85, 2003, p. 95-124. 

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2000. 

 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. 16 ed. São Paulo: Loyola, 2007. 

 

KONDER, Leandro. O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

 

KUENZER, Acácia Zeneida. As políticas de formação: A constituição da identidade do 

professor sobrante. Revista Educação e Sociedade. ano XX, nº 68 [número especial], 1999, 

p. 163-183. 

 

LIMA, Valéria Ferreira Santos de Almada. Tendências da avaliação no âmbito das 

políticas públicas: desafios e perspectivas. <http://arcus-

ufpe.com/files/semeap10/semeap1003.pdf> Acesso em: 24 mai. 2016. 

 

LUDKE, Menga; BOING, Luiz Alberto. Caminhos da profissão e da profissionalidade 

docentes. Revista Educação e Sociedade. v. 25, n. 89, set./dez. 2004, p. 159-180. 

 

MAUÉS, Olgaíses Cabral. Reformas internacionais da educação e formação de professores. 

Cadernos de Pesquisa, Rio de Janeiro, n.118, março, 2003. p. 89-117. 



74 
 

MEIRINHOS, Manuel; OSÓRIO, Anónio. O estudo de caso como estratégia de 

investigação em educação. <https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/3961> Acesso em: 

12 set. 2014. 

 

MÉSZÁROS, István A educação para além do capital. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

MONTEIRO, Roberto Alves. Pesquisa em Educação: alguns desafios da abordagem 

qualitativa. In: MONTEIRO, Roberto Alves. (Org.). Fazendo e Aprendendo Pesquisa 

Qualitativa em Educação. Juiz de Fora: FEME/UFJF, 1998. 

 

MORORÓ, Leila Pio. A política nacional de formação de professores e o papel das 

universidades públicas. In: ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de; MAGALHÃES, Lívia 

Diana Rocha; BERTONI, Luci Mara. As redes científicas e o desenvolvimento da pesquisa: 

perspectivas multidisciplinares. São Carlos, SP: Pedro & João Editores, 2011. p. 33-47. 

 

________, Leila Pio. O Parfor e a expansão da formação de professores: contexto e 

dificuldades da implantação do plano na Bahia. II Congresso Nacional de Formação de 

Professores, Unesp, Águas de Lindóia, SP, 2014. 

 

MORORÓ, Leila Pio; SILVA, Renê. A expansão da formação de professores na Bahia: a 

avaliação do Parfor por universidades e municípios. Revista Práxis Educacional. v. 11, n. 

20, set./dez. 2015. p. 189-208. 

 

NASCIMENTO, Denise de Souza. A Expansão da Educação Superior e o Trabalho 

Docente – um estudo sobre o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR) na UFPA. Dissertação de Mestrado. UFPA. Belém, 2012. 

 

NETTO, José Paulo. Introdução ao Estudo do Método de Marx. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. 

PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a 

formação docente. Revista Educação e Sociedade, ano XX, nº 68 [número especial], 1999, 

p. 109-125. 

 

PERONI, Vera. Breves considerações sobre a redefinição do papel do Estado. In: ___. 

Política educacional e papel do Estado no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2003. 

RUS PEREZ, José Roberto. Por que pesquisar implementação de políticas educacionais 

atualmente? Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol. 31, n. 113, out./dez. 2010. p. 

179-193. 

 

SAVIANI, Dermeval. O plano de desenvolvimento da educação: análise do projeto do Mec. 

Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, out. 2007. p. 1231-

1255. <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2728100.pdf >Acesso em: 07 jan.2017. 

 

SCAFF, Elisângela Alves da Silva . Formação de professores da educação básica: avanços e 

desafios das políticas recentes. Linhas Críticas: Brasília (DF). v. 17, n. 34, set./dez. 2011. p. 

461-481. 

 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2728100.pdf


75 
 

SCHEIBE, Leda. Política educacional e a formação de magistério no Ensino Médio. In: 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; SILVA JÚNIOR, Celestino Alves. (Orgs.). Formação 

do Educador e Avaliação Educacional. São Paulo: Editora UNESP, v. 2, 1999, p. 65-74. 

 

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Construindo uma proposta metodológica participativa para 

desenvolvimento da pesquisa avaliativa: uma contribuição da teoria crítica para a prática do 

Serviço Social. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 11, n. 2, ago./dez. 2012. p. 222 – 233. 

<file:///C:/Users/Cristina/Downloads/12661-48626-1-PB.pdf> Acesso em: 24 mai. 2016. 

SILVA, Renê. Contradições e possibilidades na articulação dos entes federados para 

implementação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(Parfor) no estado da Bahia. Dissertação de Mestrado. UESB. Vitória da Conquista, 2015. 

SOUSA, Bartolomeu José Ribeiro de. O Plano de Ações Articuladas (PAR) como 

instrumento de planejamento da educação: o que há de novo? 

<http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoe

sRelatos/0079.pdf> Acesso em: 02 jun. 2016. 

SOUZA, Valdinei Costa. Política de formação de professores para a educação básica: a 

questão da igualdade. Revista Brasileira de Educação. v. 19, n. 58, jul./set. 2014, p. 629-

653. 

 

TAFFAREL, Celi Zülke. Teoria do Conhecimento: o que são categorias? 

http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=400 Acesso em: 25/02/2017. 

 

http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0079.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0079.pdf
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=400


76 
 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista /Coordenador Geral do PARFOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Tempo no Ensino Superior, Tempo na UESB 

Formação Acadêmica: Graduação e Pós-graduação (M/D), Trajetória Profissional 

2. RELAÇÃO COM O PARFOR 

• Qual a sua formação ao ingressar no Parfor? 

• Há quanto tempo você atua no Parfor como coordenador geral? 

• Por que você decidiu participar do Parfor?  

• Como ocorreu a implementação do PARFOR na UESB? 

3. SOBRE A COORDENAÇÃO GERAL 

• Como se deu o processo de seleção para coordenador geral do Parfor? 

• Quais suas experiências na área de coordenação/gestão? 

• Existe alguma capacitação para a função de coordenador geral do Parfor? 

Comente sobre ela. 

• Quais são as funções do coordenador geral? 

• No desempenho de suas funções como coordenador geral, quais as facilidades 

encontradas?  

• No desempenho de suas funções como coordenador geral, quais as dificuldades 

encontradas?  

• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 

4. SOBRE A COORDENAÇÃO DE CURSO 

• Qual é o perfil dos coordenadores de curso? São da UESB? Possuem 

experiência na Educação Superior? 

• Como se deu o processo de seleção do coordenador de curso? 

• Existe alguma capacitação para a função de coordenador de curso? Comente 

sobre ela. 

• Quais são as funções de coordenador de curso? 

• No desempenho das funções de coordenador de curso, quais as facilidades 

encontradas?  

• No desempenho das funções de coordenador de curso, quais as dificuldades 

encontradas?  

• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 



77 
 

• Os coordenadores de curso participaram da elaboração da Proposta Pedagógica 

dos cursos? De que maneira? 

5. SOBRE OS DOCENTES 

• Qual é o perfil dos docentes do PARFOR? São da UESB? Possuem experiência 

na Educação Superior? 

• Como se deu o processo de seleção dos docentes? 

• Existe alguma capacitação para a função de docência? Comente sobre ela. 

• Quais são as funções dos docentes? 

• No desempenho das funções de docência, quais as facilidades encontradas?  

• No desempenho das funções de docência, quais as dificuldades encontradas?  

• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 

• Os docentes participam de reuniões coletivas de planejamento e avaliação do 

curso? Comente sobre elas. 

6. AVALIAÇÃO DO PARFOR 

• Qual é a Proposta Pedagógica para a formação de professores em serviço da 

UESB? 

• Qual é o Projeto Pedagógico dos Programas Especiais (PARFOR) da UESB? 

• Quem participou da elaboração?  

• Como foram selecionados? 

• O Projeto Pedagógico do programa tem sido avaliado, sistematicamente, desde 

sua implementação? Comente sobre o processo avaliativo. 

• Quem participa dessa avaliação? 

• O Projeto Pedagógico do programa foi alterado devido ao processo avaliativo 

em questão? Cite as mudanças. 

• A ANFOPE estabelece alguns eixos norteadores para a formação docente: 

sólida formação teórica; relação teoria-prática; gestão democrática; 

compromisso social, político e ético do profissional da educação; trabalho 

coletivo e interdisciplinar. Qual avaliação o senhor faz entre esses eixos e a 

formação oferecida pelo programa? 

• Quais são as dificuldades encontradas junto às diversas instâncias (federal, 

estadual, municipal e institucional) para implementação do PARFOR na 

UESB? 

• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 
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• Atualmente, como se encontra a regulamentação do PARFOR na instituição? 

7. AVALIAÇÃO DOS CURSOS 

• Como ocorreu a elaboração da Proposta Pedagógica dos cursos? 

• Quem participou da elaboração?  

• Como foram selecionados? 

• A Proposta Pedagógica dos cursos tem sido avaliada, sistematicamente, desde 

sua implementação? Comente sobre o processo avaliativo. 

• Quem participa dessa avaliação? 

• A Proposta Pedagógica dos cursos foi alterada devido ao processo avaliativo 

em questão? Cite as mudanças. 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista/Coordenador de Curso do PARFOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Tempo no Ensino Superior, Tempo na UESB 

Formação Acadêmica: Graduação e Pós-graduação (M/D), Trajetória Profissional 

2. RELAÇÃO COM O PARFOR 

• Qual a sua formação ao ingressar no Parfor? 

• Há quanto tempo você atua no Parfor como coordenador de curso? 

• Por que você decidiu participar do Parfor?  

3. SOBRE A COORDENAÇÃO DE CURSO 

• Qual é o perfil do coordenador de curso?  

• Como se deu o processo de seleção para coordenador de curso do Parfor? 

• Quais suas experiências na área de coordenação/gestão? 

• Existe alguma capacitação para a função de coordenador de curso do Parfor? 

Comente sobre ela. 

• Quais são as funções do coordenador de curso? 

• No desempenho de suas funções como coordenador de curso, quais as 

facilidades encontradas?  

• No desempenho de suas funções como coordenador de curso, quais as 

dificuldades encontradas?  

• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 

• Os coordenadores de curso participaram da elaboração da Proposta Pedagógico 

dos cursos? De que maneira? 

• Os coordenadores de curso participam de reuniões coletivas de planejamento e 

avaliação do curso? Comente sobre elas. 

4. SOBRE OS DOCENTES 

• Qual é o perfil dos docentes do PARFOR? São da UESB? Possuem experiência 

na Educação Superior? 

• Como se deu o processo de seleção dos docentes? 

• Existe alguma capacitação para a função de docência? Comente sobre ela. 

• Quais são as funções dos docentes? 

• No desempenho das funções dos docentes, quais as facilidades encontradas?  

• No desempenho das funções dos docentes, quais as dificuldades encontradas?  
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• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 

• Os docentes participam de reuniões coletivas de planejamento e avaliação do 

curso? Comente sobre elas. 

5. AVALIAÇÃO DO PARFOR 

• Você conhece a Proposta Pedagógica para a formação de professores em 

serviço da UESB? Comente sobre ela. 

• Você conhece o Projeto Pedagógico dos Programas Especiais (PARFOR) da 

UESB? Comente sobre ele. 

• Você já participou da avaliação do Projeto Pedagógico do programa? Comente 

sobre o processo de avaliação. 

• O Projeto Pedagógico do programa foi alterado devido ao processo avaliativo 

em questão? Cite as mudanças. 

• A ANFOPE estabelece alguns eixos norteadores para a formação docente: 

sólida formação teórica; relação teoria-prática; gestão democrática; 

compromisso social, político e ético do profissional da educação; trabalho 

coletivo e interdisciplinar. Qual avaliação o(a) senhor(a) faz entre esses eixos e 

a formação oferecida pelo programa? 

• Quais são as dificuldades encontradas junto às diversas instâncias (federal, 

estadual, municipal e institucional) para implementação do PARFOR na 

UESB? 

• Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 

• Atualmente, como se encontra a regulamentação do PARFOR na instituição? 

6. AVALIAÇÃO DO CURSO 

• Você participou da elaboração da Proposta Pedagógica do curso? Comente 

sobre ela. 

• A Proposta Pedagógica do curso tem sido avaliada, sistematicamente, desde 

sua implementação? Comente sobre o processo avaliativo. 

• Quem participa dessa avaliação? 

• A Proposta Pedagógica do curso foi alterada devido ao processo avaliativo em 

questão? Cite as mudanças. 
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APÊNDICE C - Questionário/Corpo Docente do PARFOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Instituição a qual é vinculado(a) 

Departamento 

Regime de trabalho 

Graduação 

Mestrado 

Doutorado 

Município(s) onde atuou no Parfor da Uesb 

Curso(s) que atuou no Parfor da Uesb 

Disciplina(s) ministrada(s) no Parfor da Uesb 

Tempo (em meses) que atuou no Parfor da Uesb 

 

2. QUESTIONÁRIO 

I. Os cursos do Parfor desenvolvidos fora dos campi da Uesb possuem uma infraestrutura 

(espaço físico, biblioteca, cantina) adequada para o desenvolvimento do curso. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

II. Os discentes dos cursos do Parfor desenvolvidos nos campi da Uesb usufruem da 

infraestrutura (espaço físico, biblioteca, cantina) disponível tal como os discentes dos cursos 

regulares. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

III. Os municípios participantes e o estado cumprem com as contrapartidas (transporte, 

alimentação, hospedagem, bolsas, substitutos nas escolas) de forma efetiva. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

IV. A forma de funcionamento das aulas no curso contribui para a formação dos discentes. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 
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V. A coordenação do curso desenvolve um trabalho articulado com os objetivos da formação 

de professores. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

VI. O projeto do Parfor é do conhecimento do corpo docente. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

VII. A proposta pedagógica do curso desenvolvido pelo Parfor é do conhecimento do corpo 

docente. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

VIII. A coordenação do curso desenvolve um trabalho articulado com os objetivos da 

formação de professores. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

IX. As reuniões coletivas de planejamento pedagógico são realizadas com regularidade no 

curso.  
Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 
 

X. As reuniões coletivas para avaliação do curso são realizadas com regularidade. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

 

XI. O desempenho dos discentes no curso é motivo de discussões junto ao corpo docente. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 
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Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

XII. O Parfor na Uesb cumpre sua finalidade de promover a melhoria da qualidade da 

Educação Básica Pública. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

XIII. Em relação ao Parfor na Uesb, cite o que considera seus principais pontos fortes. 

 

XIV. Em relação ao Parfor na Uesb, cite o que considera seus principais pontos fracos. 
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APÊNDICE D - Questionário/Corpo Discente do PARFOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Município onde reside 

Qual sua condição atual no Parfor da Uesb? 

• Egresso (já concluiu o curso) 

• Estudante (em curso) 

Caso seja estudante no Parfor da Uesb, você está em qual semestre? 

Curso que fez/faz no Parfor da Uesb 

Município onde fez/faz o curso no Parfor da Uesb 

Há quanto tempo (em anos) atua como professor(a) da Educação Básica? 

 

2. QUESTIONÁRIO 

I. Os cursos do Parfor contam com uma infraestrutura (espaço físico, biblioteca, cantina) 

adequada para o desenvolvimento do curso.Concordo totalmente 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

II. Os discentes dos cursos do Parfor usufruem da infraestrutura (espaço físico, biblioteca, 

cantina) disponível tal como os discentes dos cursos regulares. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

III. Os municípios participantes e o estado cumprem com as contrapartidas (transporte, 

alimentação, hospedagem, bolsas, substitutos nas escolas) de forma efetiva. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

IV. A forma de funcionamento das aulas no curso contribui para a formação dos discentes. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

V. A coordenação do curso desenvolve um trabalho articulado com os objetivos da formação 

de professores. 

Concordo totalmente 
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Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

VI. Os docentes do curso desenvolvem um trabalho articulado com os objetivos da formação 

de professores. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

VII. As reuniões coletivas (coordenação, docentes e discentes) para avaliação do curso são 

realizadas com regularidade. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

VIII. O Parfor na Uesb cumpre sua finalidade de promover a melhoria da qualidade da 

Educação Básica Pública. 

Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo totalmente 

Discordo parcialmente 

Não tenho opinião formada sobre o assunto 

 

IX. Em relação ao Parfor na Uesb, cite o que considera seus principais pontos fortes. 

 

X. Em relação ao Parfor na Uesb, cite o que considera seus principais pontos fracos. 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/Coordenador 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada POLÍTICA PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES - PARFOR, desenvolvida pela mestranda Maria Cristina Xavier Reis 

Vilas Boas, sob orientação da Profª Drª Leila Pio Mororó. 

Nesta pesquisa buscamos analisar o Parfor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Uesb), enquanto política pública para a formação de professores, tanto na sua 

implementação, quanto a partir do ponto de vista de seus membros participantes 

(coordenadores, docentes e discentes). 

Você participará de uma entrevista com perguntas para a construção do perfil dos 

coordenadores do programa e perguntas sobre o Parfor na Uesb. 

Você não será identificado(a) em nenhum momento da pesquisa, nem terá nenhum gasto e/ou 

ganho financeiro por participar dela, sendo livre para deixar de participar da mesma a 

qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com a mestranda 

Maria Cristina Xavier Reis Vilas Boas e/ou a Profª Drª Leila Pio Mororó, no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Uesb, através do telefone 77 3424 8749. 

Desde já agradecemos pela colaboração, 

Maria Cristina Vilas Boas 

 

 

 

Vitória da Conquista, ____ de _____________de ____ 

 

 

Aceito participar da pesquisa, 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Coordenador 
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APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/Corpo Docente 

 

Pesquisa: O Parfor na Uesb 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada POLÍTICA PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES - PARFOR, desenvolvida pela mestranda Maria Cristina Xavier Reis 

Vilas Boas, sob a orientação da Profª Drª Leila Pio Mororó. 

 

Nesta pesquisa buscamos analisar o Parfor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Uesb), enquanto política pública para a formação de professores, tanto na sua 

implementação, quanto a partir do ponto de vista de seus membros participantes 

(coordenadores, docentes e discentes). 

 

Você será submetido(a) a um questionário online com perguntas sobre sua formação e atuação 

profissional para a construção do perfil dos docentes que atuam no programa e perguntas 

sobre o Parfor na Uesb.  

 

Você não será identificado(a) em nenhum momento da pesquisa, nem terá nenhum gasto e/ou 

ganho financeiro por participar dela, sendo livre para deixar de participar da mesma a 

qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com a mestranda 

Maria Cristina Xavier Reis Vilas Boas e/ou a Profª Drª Leila Pio Mororó, no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Uesb, através do telefone 77 3424 8749.  

 

Desde já agradecemos pela colaboração, 

Maria Cristina Vilas Boas 

 

Você aceita participar da pesquisa? 

• Sim, aceito 

• Não, não aceito 



88 
 

APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/Corpo Discente 

 

Pesquisa: O Parfor na Uesb 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada POLÍTICA PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES - PARFOR, desenvolvida pela mestranda Maria Cristina Xavier Reis 

Vilas Boas, sob orientação da Profª Drª Leila Pio Mororó. 

Nesta pesquisa buscamos analisar o Parfor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Uesb), enquanto política pública para a formação de professores, tanto na sua 

implementação, quanto a partir do ponto de vista de seus membros participantes 

(coordenadores, docentes e discentes). 

Você será submetido(a) a um questionário online com perguntas para a construção do perfil 

dos discentes do programa e perguntas sobre o Parfor na Uesb. 

Você não será identificado(a) em nenhum momento da pesquisa, nem terá nenhum gasto e/ou 

ganho financeiro por participar dela, sendo livre para deixar de participar da mesma a 

qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com a mestranda 

Maria Cristina Xavier Reis Vilas Boas e/ou a Profª Drª Leila Pio Mororó, no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Uesb, através do telefone 77 3424 8749. 

Desde já agradecemos pela colaboração, 

Maria Cristina Vilas Boas 

 

Você aceita participar da pesquisa? 

• Sim, aceito 

• Não, não aceito 


