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RESUMO 



 
 

 
 

O objeto de estudo desta pesquisa centra-se na Política Nacional de Formação de Professores, 

criada em 2009, tendo como foco o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, Parfor, enquanto desdobramento dessa política. Teve como objetivo analisar o 

impacto do Parfor na formação, no trabalho e na existência individual dos professores-alunos 

egressos e iniciantes no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 

Utilizou-se de análise documental e entrevistas semiestruturadas com catorze dos sujeitos 

envolvidos no processo de formação do curso de Pedagogia, a saber, cinco professores/as- 

egressos, cinco professoras-iniciantes, duas professoras-formadoras e dois representantes da 

equipe gestora, a coordenadora de curso e o supervisor. Os dados foram analisados a partir da 

abordagem qualitativa, ancorado no arcabouço teórico-metodológico do método Materialismo 

Histórico Dialético, embasando-se teoricamente nos estudos relacionados à política de 

formação de professores. A organização dos dados deu-se a partir das categorias empíricas. 

Os resultados constatam que o Parfor pensado para corrigir o déficit de formação em nível 

superior de professores na educação básica das redes públicas de ensino, tem alcançado os 

mais remotos municípios brasileiros de norte a sul do país, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste. Na realidade investigada, os professores-alunos consideram que o curso favoreceu a 

realização do sonho de ingressar em uma instituição pública de ensino superior conceituada, 

para elevação do aumento da autoestima repercutindo em motivações para o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas, considerado impacto relevante a questão salarial. O estudo reforça a 

necessidade da reflexão a respeito do tipo de formação proporcionada pelas políticas 

emergenciais, tendo em vista que a formação enquanto instrumento articulador da 

sistematização do conhecimento, do senso crítico e das reformas do pensamento, estes não 

foram evidenciados pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Parfor. Políticas Públicas para Formação Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The object of study of this research has centered on National Policy for Teacher Training, 

created in 2009, focusing on National Plan for Training of Basic Education Teachers (Parfor) 

as a result of that policy. The purpose has been analyzing the impact of Parfor on training, 

work and individual existence of teachers-students who have been graduates and beginners in 

the course of Pedagogy at State University of Santa Cruz - UESC. It has been used 

documentary analysis and semi-structured interviews with fourteen subjects involved in 

process of formation of Pedagogy course, namely, five graduates teachers, five female 

beginners teachers, two female teachers and two representatives of management team, course 

coordinator and supervisor. Data have been analyzed from qualitative approach, anchored in 

theoretical-methodological framework within method of historical materialism dialectic, 

based theoretically on studies related to policy of teacher training. Organization of data has 

based on empirical categories. The results have shown  that Parfor, designed to correct deficit 

of higher education of teachers in basic education of public education schools, has reached the 

most remote Brazilian municipalities from north to south of that country, mainly in the north 

and northeast.  In fact, teacher-students have considered the course had favored the 

achievement of dream of joining a public institution of higher education, in order to raise self-

esteem increase, thus affecting motivations for development of pedagogical practices, also 

considering a relevant impact on salary issue. This study reinforces the need for reflection on 

type of training provided by emergency policies, since training as an instrument that 

articulates systematization of knowledge, critical sense and reform of thought, has not been 

evidenced by involved research subjects. 

 

Keywords: Teacher Training. Parfor. Public Policies for Teacher Training 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho discute a Política Nacional de Formação de Professores e tem como 

objeto de análise o seu principal desdobramento, a saber, o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – Parfor. A implantação dessa política em nível nacional e 

sua relevância na formação docente, sobretudo dos professores das redes de educação pública, 

constituem a razão que originou a presente pesquisa. Nesse sentido, este estudo teve por 

objetivo analisar o impacto do Parfor na formação, no trabalho e na existência individual dos 

professores-alunos egressos e iniciantes no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC. 

A formação docente vem ganhando notoriedade entre os poderes públicos, 

principalmente, a partir dos anos de 1990. Tem-se, aqui, em vista que o movimento dos 

educadores, pesquisadores e outros setores organizados da sociedade tem discutido as 

políticas educacionais para a formação de professores, sobretudo após a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96. A década de 1990 foi caracterizada pelas 

reformas do Estado, subordinadas às recomendações dos organismos internacionais, sendo 

que, dentre elas, as reformas educacionais se acentuaram e, desde então, a formação docente 

vem ganhando centralidade, com maior destaque a partir dos anos 2000. Isso ocorreu, 

principalmente, diante dos baixos índices educacionais apresentados pelos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

Em 2007, o Ministério da Educação aprovou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), que instituiu o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

(PMCTE) através do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Para Saviani (2007), este 

documento consistiu em um marco importante para a Educação Básica, visto que estabeleceu 

um dispositivo que priorizou os níveis de qualidade da educação e, consequentemente, a 

tornou a formação docente uma das dimensões de prioridade do plano. 

Nesse bojo, surge a criação do Parfor, que foi pensada mediante adesão do PDE 

(2007), através do PMCTE (2007) e assegurado por meio da pactuação de regime de 

colaboração entre os entes federados, por meio do Programa de Ações Articuladas (Par). As 

orientações do Par instruíram os municípios no diagnóstico das necessidades educacionais. 

No tocante à formação inicial de professores, contou, inclusive, com apoio financeiro e 

técnico do Ministério da Educação para realização desse diagnóstico. Nessa perspectiva, em 
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29 de janeiro de 2009, através do Decreto nº 6.755
1
, instituiu-se a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica com intento à formação inicial 

(e continuada também) dos profissionais do magistério em atuação nas redes públicas de 

ensino na educação básica, de modo que a implantação dessa política de formação deveria ser 

estabelecida em regime de colaboração entre os entes federados (União, Estados e 

Municípios). 

Em de junho de 2009, com o desdobramento dessa política de formação de 

professores e por meio da Portaria Normativa nº 09, instituiu-se o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), com o intuito de oportunizar o acesso 

aos cursos específicos oferecidos por instituições de ensino superior (IES) aos professores em 

efetivo exercício da docência e sem a formação inicial em nível superior ou que estivessem 

lecionando fora de sua área de formação. 

O artigo 62 da LDB de 1996, que impõe mudanças significativas acerca da 

formação de professores para atuar na educação básica, implicou o desenvolvimento de ações 

governamentais para formação docente a fim de qualificar os professores para atender as 

redes municipais e estaduais básicas de ensino em todo país. De modo que, no primeiro 

parágrafo do referido artigo, fica estabelecido que ―a União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério‖ (BRASIL, 1996). 

Nessa perspectiva, o Decreto nº 6.755/2009, através do Parfor, definiu a oferta 

emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais dirigidos aos 

docentes em exercício de pelo menos três anos na rede pública de educação básica (BRASIL, 

2009). 

Os cursos oferecidos através do Parfor poderiam ser de primeira licenciatura, 

segunda licenciatura ou de formação pedagógica, todos destinados aos professores (efetivos 

ou contratados) das redes públicas da educação básica estadual e municipal. Os cursos de 

primeira licenciatura destinam-se a atender os docentes sem a formação inicial em nível 

superior; os cursos de segunda licenciatura são voltados para professores com formação 

inicial, porém lecionando em áreas diferentes; e os cursos de formação pedagógica para 

professores graduados, estando em atuação docente, porém não licenciados, como, por 

ezemplo, os bacharéis. 

 Assim sendo, a política nacional para formação de professores trouxe, em seu 

                                                
1
  Revogado em 09 de maio de 2016, pelo Decreto de nº 8752. 
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arcabouço, a obrigatoriedade da gratuidade e do acesso para formação superior de professores 

em exercício na educação básica e para aqueles sem a formação, em conformidade com a 

LDB em todo território brasileiro. 

Os dados apresentados pelo diagnóstico dos municípios revelaram índices 

precários de formação dos docentes no país. De acordo com o Censo Escolar do ano de 2016, 

por exemplo, mesmo depois de 07 (sete) anos da implementação do Parfor, do total de quase 

2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) professores em atuação no país, um quantitativo de 

500.00 (quinhentos mil) ainda não possuíam licenciatura (BRASIL, 2016). A Capes (2016) 

reconheceu que zerar as demandas de formação superior de professores no Brasil ainda 

poderá levar muito tempo. Entretanto, os estudos que têm sido realizados acerca do Parfor 

mostram que o plano de formação se constitui em um programa que alcançou todas as regiões 

brasileiras, sendo considerada uma política de formação de professores de maior abrangência 

territorial e longevidade no Brasil. 

Partindo desse pressuposto, busca-se saber: quais são os principais impactos do 

Parfor na formação dos professores-alunos egressos e iniciantes do curso de Pedagogia, da 

UESC, quanto à formação, à existência individual e ao trabalho docente? 

O termo impacto, neste estudo, é utilizado para remeter à ideia de efeito, no 

sentido de identificar em que medida o fenômeno investigado provocou efeitos, 

preferencialmente positivos (ou não) na perspectiva dos sujeitos envolvidos no processo. 

Para tanto, os objetivos específicos delineados para este estudo foram: a) 

identificar as contribuições do Parfor para a formação inicial dos professores em exercício, 

pelos relatos dos professores-alunos egressos e iniciantes, professores-formadores e 

coordenador do Curso de Pedagogia; b) verificar as condições oferecidas pelos municípios e 

pela Universidade para garantir a formação inicial dos professores-alunos do curso de 

Pedagogia pelo Parfor; c) identificar as implicações da formação proporcionadas pelo Parfor 

no âmbito do trabalho na prática da educação básica nas respectivas salas de aula da educação 

básica. 

A escolha do curso de Pedagogia para este estudo, dentre os demais cursos 

oferecidos pelo Parfor na instituição (UESC), se deu por duas razões. A primeira se justifica 

pelo fato de ser o curso que reuniu o maior número de turmas do programa na universidade 

analisada – certamente, em outras instituições também. Em segundo lugar, devido à 

aproximação da pesquisadora com o Parfor, por ter sido oriunda de formação inicial através 

do programa na referida universidade. A pesquisadora graduou-se em 2014, foi matriculada 

na turma de 2010, entre os cinquenta professores da educação básica que, na época, foram 
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selecionados para o curso e foi concluinte entre os trinta e cinco professores-alunos formados 

em 2014, dessa referida turma.  

Desde a graduação, esteve inserida em pesquisa acerca da temática formação de 

professores, participou de eventos acadêmicos com produções científicas, discutindo a 

temática em diversos estados brasileiros e participou de grupo de estudo na universidade, 

investigando a Formação de Professores na perspectiva da Educação Inclusiva. Ou seja, a 

formação de professores esteve, nos últimos anos, inserida nos estudos e interesses da 

pesquisadora. 

 A pesquisadora estudou pós-graduação em nível lato sensu em Formação 

Pedagógica para Educação Inclusiva, na UESC e Educação Infantil em uma instituição 

particular – ambos os trabalhos de conclusão de curso versaram sobre a discussão a respeito 

de Formação de Professores. 

Ainda nesse contexto, o interesse pela Política Nacional de Formação de 

Professores, mais precisamente, pelo Parfor, se deu por conta da relevância do plano em nível 

nacional. Desse modo, avalia-se como pertinente analisar os impactos da formação docente, 

proporcionados por esse programa, a partir da percepção de professores-formados e em 

formação. Sobretudo, julga-se, aqui, que pensar a formação docente implica, necessariamente, 

preocupar-se com a capacidade de formar sujeitos capazes de conceber dialeticamente as 

contradições e complexidades da sociedade capitalista, de modo que os processos formativos 

possam ser refletidos em transformação social. 

Para análise dos dados, o estudo está ancorado em pesquisadores e teóricos que 

estudam as políticas públicas educacionais através do legado do método de Marx. Por conta 

de tal escolha, este trabalho aproxima-se, assim, do Materialismo Histórico Dialético como 

método de análise. São discutidas as políticas educacionais na perspectiva da formação de 

professores a partir dos estudos de Peroni (2005), Saviani (2009), Maués (2011), Ciavatta 

(2014), Mororó (2012), Freitas (2012), Kuenzer (2011), entre outros pesquisadores-teóricos, 

os quais auxiliaram na construção das ideias acerca das políticas educacionais, da formação 

docente e, sobretudo, dos programas emergenciais de formação de professores no país, em 

especial, o Parfor. 

 Seguindo as diretrizes estabelecidas pelos objetivos delineados para esta pesquisa, o 

presente texto foi dividido em quatro capítulos com a finalidade de organizar as ideias para 

melhor compreensão dos leitores e as considerações finais. 

O primeiro capítulo é dedicado ao percurso metodológico e apresenta as 

considerações a respeito do método adotado, dos procedimentos de pesquisa e das categorias 
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de análise que se anunciaram. Para ancorar os argumentos, buscam-se aproximações com as 

concepções do método do Materialismo Histórico Dialético de Karl Marx, pois entende-se 

que, a partir dele, se conseguirá discutir a respeito do objeto de investigação e de suas facetas, 

enquanto fenômenos em movimento e que sofrem influências de diferentes agentes da 

sociedade, de modo que aparecem em movimento de interligação dialético. 

O segundo capítulo discorre, especificamente, a respeito da Formação de 

Professores no seu contexto político e acadêmico. Parte-se do recorte temporal dos anos de 

1990, destacando-se as influências dos organismos internacionais e do ideário neoliberal, que 

implicam diretamente no desenvolvimento da educação brasileira. Discute-se sob a 

perspectiva das relações entre Estado e Sociedade, em sua lógica e estrutura dos princípios do 

capitalismo. Busca-se apresentar também um levantamento bibliográfico das produções 

acadêmicas que versam a respeito do programa entre os anos de 2009 a 2016 no Brasil. 

No terceiro capítulo, aborda-se o Parfor, enfatizando sua abrangência e relevância 

enquanto desdobramento da Política Nacional de Formação de Professores na perspectiva dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa e apresentando dados do Parfor/Pedagogia/UESC. 

Atualmente, a instituição está na sexta turma de formação em primeira licenciatura em 

Pedagogia, com quatro turmas concluídas e duas em andamento, alcançando cinquenta e dois 

municípios da área de abrangência da universidade e também traz alguns desafios, os quais se 

manifestam entre os dilemas remitentes no campo de formação de professores no Brasil. 

Para o quarto capítulo, discute-se o impacto do Parfor na perspectiva da formação, 

da existência individual e trabalho docente, sob o prisma dos sujeitos de pesquisa.  De modo 

geral, os participantes percebem que a formação apresenta impactos nos aspectos social, 

profissional e pessoal, ainda que algumas contradições sejam evidenciadas. 

Concluí-se, portanto, constatando que este estudo torna-se relevante para a 

expansão das discussões sobre o Parfor e sobre a política de formação de professores, 

sobretudo, na perspectiva de programas emergenciais e aligeirados. Além disso, o trabalho, 

por seu caráter social, evidencia a importância das políticas públicas para formação de 

professores, indicando impactos quanto à formação oferecida. Ademais, este estudo possui 

relevância quanto à dimensão acadêmica, a qual contribui para expandir o conhecimento a 

respeito de um tema pertinente no contexto das políticas públicas educacionais no Brasil. 
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1 PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO: O MÉTODO, OS 

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA E AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Tendo em vista a proposta de analisar o impacto do Parfor na formação de 

professores participantes do curso de Pedagogia quanto à formação docente, o trabalho e à 

existência individual a partir do Plano Nacional de Formação, opta-se por fazê-lo a partir do 

método do Materialismo Histórico Dialético (MHD), o qual compreende a realidade como 

uma construção histórica inacabada e em movimento.  

 

1.1 O Método 

 

De modo a atingir o objetivo proposto, buscam-se fundamentos teóricos em 

autores da área das políticas públicas educacionais brasileiras, tais como Acácia Kuenzer, 

Gaudêncio Frigoto, Luiz Carlos de Freitas, Dermeval Saviani, Vera Peroni, dentre outros, que 

se apoiam no Materialismo Histórico Dialético como aporte teórico-metodológico para 

realizar as análises das políticas educacionais no Brasil, bem como em estudos sobre a 

formação de professores e o trabalho docente. 

Entende-se que a concepção marxista de sociedade permite compreender as 

políticas públicas educacionais e, nesse caso, mais precisamente, a formação de professores 

enquanto fenômeno que sofre influências diversas, porém interligadas dialeticamente, 

conectando o processo particular com outros processos, os quais envolvem inúmeros fatores 

determinantes (históricos, econômicos, políticos e culturais) que constituem a realidade. 

Frigotto (2010) explica ser necessário que, na busca pelo conhecimento da 

realidade, deve-se buscar aprender suas contradições particulares, assim como também o seu 

movimento interno. 

Nessa perspectiva dos movimentos contraditórios entre o real e as suas 

particularidades (FRIGOTTO, 2010), a dialética aparece como possibilidade teórica que 

afiança a escolha do aporte teórico-metodológico para discutir a Política Nacional de 

Formação de Professores como parte da totalidade social, a qual se constitui em movimento 

das contradições no processo de interesses (ideológico, político, econômico, de classes). O 

método dialético permite compreender que um problema aparece como expressão de uma 

totalidade social e como expressão de suas possibilidades e limites (LUCÁKS, 2003). 

Partindo desta constatação, retoma-se ao objeto de investigação – o Parfor. Ao 
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analisá-lo enquanto expressão de uma totalidade social, que envolve diversos fatores de 

natureza política, histórica e socioeconômica, torna-se necessário que sejam consideradas as 

particularidades que o envolvem e a totalidade na qual se insere, enquanto desdobramento de 

uma política nacional de formação de professores instaurada no país (FRIGOTTO, 2010). 

Assim sendo, o Materialismo Histórico Dialético contribui para descortinar o que 

não é imediatamente visível na realidade aparente do objeto de estudo, possibilitando obter o 

movimento da realidade em suas distintas sentenças e contradições (NETTO, 2011). Isto é, 

permitindo relatar as conexões que não aparecem no que é posto, ou seja, nas aparências do 

objeto de estudo, diante da sociedade em que está inserido. 

O método possibilita anunciar os aspectos contraditórios revelados acerca do 

Parfor, enquanto instrumento de uma política neoliberal influenciada pelos organismos 

internacionais (LOMBARDI, 2012), que visa à formação docente e à educação para atender 

as exigências do mercado, estruturadas sob a perspectiva do ―modo de produção capitalista 

marcada pela divisão em classes‖ (SAVIANI, 2008, p. 245). 

Para conduzir essa análise, utilizam-se de categorias teóricas, as quais, segundo 

Marx (1982, p. 18), ―exprimem formas de modos de ser, de determinações de existência‖. Em 

outras palavras, significa dizer que as categorias de Marx se manifestam através do 

movimento, o que possibilita a compreensão dos fenômenos concretos, compreendendo que 

as categorias são dinâmicas, não estáticas ou isoladas do movimento da sociedade. 

As categorias escolhidas são inerentes ao próprio método, a saber: totalidade, 

contradição e mediação. De acordo com Frigotto (2001, p.72) ―essas categorias são 

construídas no processo histórico e que, pela concepção materialista histórica‖, consegue 

abranger os aspectos em suas particularidades e em âmbito geral da totalidade. 

Silva (2015, p.42) afirma que ―a sociedade é uma totalidade complexa formada 

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

indivíduos sociais [...] Trata-se de uma totalidade articulada e cada complexidade dessa 

totalidade formam instâncias sociais que têm também suas particularidades, suas naturezas 

específicas, que são, não igualmente, cortadas por contradições e antagonismos‖ (SILVA, 

2015, p.42). Por ora, a totalidade concreta é, portanto, ―composta por complexidades 

complexas‖ (KOSIK, 2000, p.15). 

O concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações, isto é, 

unidade do diverso, por isso o concreto aparece no pensamento como o 

processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que 

seja o ponto de partida também da intuição e da representação (MARX, 

1982, p. 18). 
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Partindo do princípio da totalidade concreta composta por complexidades, pode-

se entender que é através da dialética e a partir da análise das contradições existentes nos 

movimentos presentes na dialética que se tornam viáveis a interpretação do real. Assim, ―a 

dialética como método é um atributo da realidade e não do pensamento‖ (KOSIK, 2000, 

p.13). 

Portanto, a partir de aspectos contraditórios é que se propõe conhecer o 

desenvolvimento do objeto, que permite avançar e compreender que o fenômeno é dinâmico 

e está em constante movimento, sendo assim, essencialmente repleto de contradições. 

Para Mororó (2005, p. 29), a contradição consiste no movimento em que é 

―destacado pelos aspectos contraditórios internos‖ de unidade entre os contrários (o 

particular e o geral, a parte e o todo, o velho e o novo). É importante ressaltar, portanto, que 

as contradições são os fatores que movimentam a totalidade, ou seja, as contradições 

evidenciam a categoria da totalidade. A mediação consiste no aspecto de pertencimento do 

ser social e está presente em qualquer realidade do conhecimento do sujeito, pois pertence ao 

real, inscrita no processo da reflexão elaborada pela razão, ou seja, a condição capaz de 

transpassar o plano das aparências visando à essência do objeto em movimento. 

A ―mediação é uma das categorias centrais da dialética‖ (KOSIK, 2000, p.13), 

construída intelectualmente no processo de construção e reconstrução do conhecimento 

crítico real. 

Nesse contexto, o método dialético no estudo sobre o Parfor verifica sua relação 

com as políticas públicas nacional de formação de professores para educação básica, além de 

analisar de que maneira o Parfor interage com o contexto que o impacta e como influencia a 

realidade. Assim, o referencial teórico em seus diferentes aspectos (método, análise, 

abordagem, problema, aporte teórico) caminha pelo mesmo direcionamento de linha de 

raciocínio, visando à compreensão da totalidade permeada pelas contradições efetivas na 

política nacional de formação de professores e pelas mudanças que ocorreram após os anos 

de 1990 no Brasil. 

Busca-se investigar os impactos do Parfor na formação de professores da 

educação básica, analisando diferentes aspectos a partir do curso de Pedagogia (político, 

pedagógico e operacional e os impactos na/da formação) na tentativa de entendê-lo como 

uma realidade real, composta por inúmeras facetas que constituem a totalidade mediada por 

suas contradições. Para Mororó (2005, p. 29), ―onde se desenvolve uma contradição lá está à 

presença do novo, a promessa de sua vitória, pois os contrários em luta buscam a superação 
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da contradição, superando-se a si próprios‖. 

Sendo assim, é com essa compreensão das categorias, sobretudo, a contradição e 

a totalidade, que se dá o arcabouço teórico da pesquisa, considerando, portanto, as 

implicações do movimento da sociedade capitalista, das políticas públicas, dos processos de 

formação e o impacto das políticas educacionais para apropriação do conhecimento 

científico formulado. 

 

1.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa e os instrumentos de coleta de informações 

utilizados consistiram na análise documental e em entrevista semiestruturada. 

Na tentativa de responder ao problema de inquietação da pesquisa, busca-se 

respaldo em Bogdan e Biklen (1994) para a abordagem qualitativa, tendo como suporte 

teórico o materialismo histórico dialético. 

De acordo com os autores, o surgimento da pesquisa qualitativa se deu a partir do 

rompimento do modelo de abordagem empirista da corrente filosófica Positivista
2
. Para os 

autores, no final do século XIX surgem os questionamentos a respeito das dificuldades de 

análises dos problemas da realidade social, acerca dos quais a experimentação científica não 

dava conta de responder. 

Foram essas indagações que favoreceram o surgimento da pesquisa de natureza 

qualitativa no início do século XX, atingindo seu ápice nos anos de 1960 e 1970, a partir das 

divulgações dos resultados de estudos realizados nessa perspectiva. 

A abordagem qualitativa permite compreender que o objeto de estudo está imerso 

em um contexto histórico, político, econômico e social dos fenômenos educacionais. E, 

portanto, compreende-se que o problema de pesquisa emerge desse contexto e, pelas 

aproximações do Materialismo Histórico Dialético, torna-se possível analisar a dinâmica e as 

determinações da realidade do objeto, de modo que o pesquisador consegue ir além das 

aparências fenomênicas. 

 Coerente com essa abordagem, optou-se por utilizar como técnica de coleta de 

dados a análise documental e a entrevista semiestruturada (BOGDAN; BIKLEN, 1994), com 

                                                
2
  A origem do Positivismo é atribuída ao francês Augusto Comte (1798-1857), no século XIX, 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. 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 (VILAS BOAS, 2017, p. 35). 
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perguntas abertas, possibilitando a interação entre os sujeitos envolvidos (pesquisados e 

pesquisador) enquanto instrumentos para coleta de dados. 

 

1.2.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Mencionou-se a utilização de dois instrumentos para coleta de informações a 

subsidiar os dados da pesquisa: a análise documental e a entrevista. Os dados foram coletados 

durante os meses de abril a julho do ano de 2017. 

A opção pela entrevista se deu pelo interesse em escutar os sujeitos que tiveram 

envolvimento direto com o objeto de investigação, pois segundo Rosa e Arnaldi (2006), 

 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo uma 

forma racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir 

com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa 

possível (ROSA; ARNOLDI 2006, p. 17). 

 

Nesse sentido, a entrevista consiste em um instrumento capaz de captar as 

informações importantes em um processo de investigação. Para Rosa e Arnaldi (2006), é uma 

técnica que está junto às pesquisas nas ciências sociais, principalmente quando envolve 

problemáticas humanas.  

A entrevista é, portanto, um instrumento de interação social capaz de levantar 

informações referentes às concepções dos participantes acerca do que está sendo investigado. 

Para o presente estudo, no tocante às entrevistas, elaborou-se um roteiro de 

questões semiestruturadas, organizadas por blocos temáticos, ajudando a direcionar tanto o 

pesquisador quanto os entrevistados na concatenação das ideias e concepções a respeito do 

que está sendo estudado. 

Os blocos temáticos elaborados organizaram as questões buscando contemplar o 

perfil socioeducacional e profissional dos participantes, incluindo, também, as questões sobre 

o impacto do Parfor na formação, no trabalho docente e na existência individual, questões 

sobre a concepção e avaliação do programa e perguntas sobre o Parfor institucional, conforme 

apêndices. 

Quanto à análise de documentos, esse instrumento foi imprescindível para 

elucidar a compreensão do objeto estudado. Selecionaram-se os documentos produzidos em 

âmbito nacional – relacionados à Política Nacional de Formação de Professores e ao Parfor –, 

além dos documentos institucionais de natureza local – tais como o Projeto Pedagógico de 
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Curso PPC (Pedagogia – ‗escreve-se PPC mesmo‘) e a portaria de reconhecimento do curso 

oferecido pelo Parfor na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC/BA. 

Desse modo, pode-se inferir que a seleção dos documentos para as análises foram 

extremamente relevantes, por subsidiarem elementos para o roteiro da entrevista 

semiestruturada, além do embasamento para inferências a respeito da proposta dos 

documentos e as contradições evidenciadas nas relações com os sujeitos participantes desse 

estudo. 

Foram selecionados os documentos de natureza locais no âmbito institucional 

referentes ao desenvolvimento do curso na universidade, por se entender a sua relevância para 

os dados da pesquisa e os documentos de abrangência macro, isto é, de caráter nacional e que 

tratam da política nacional de formação e suas finalidades, tendo o Parfor como o principal 

dispositivo de desdobramento. Ao utilizar a análise documental, considera-se ser importante, 

principalmente, quando se trata uma política pública (CELLARD, 2010), pois esse 

instrumento contribui com as análises e com a interpretação dos dados empíricos, que, por sua 

vez, subsidiam as discussões das informações de coleta de dados do estudo. 

 

Tabela 1 - Documentos institucionais locais e nacionais analisados 

DOCUMENTOS DEFINIÇÃO 

L 

O 

C 

A 

L 

Projeto 

Pedagógico do 

Curso - PPC 

Apresenta o Curso de Pedagogia, oferecido pela UESC, para 

formação de professores em caráter emergencial, pelo Parfor. 

Dispondo dos objetivos e proposta da formação e organização, 

normas e diretrizes do curso na perspectiva do Parfor. 

Decreto 

Reconhece o 

curso 

Portaria de Reconhecimento de curso de Pedagogia, através do 

Decreto do Governo do Estado da Bahia nº 14.970 de 26 de 

fevereiro de 2014. Publicado no Diário Oficial do Estado em 

27/02/2014. 

 

 

 

 

N 

A 

 

Decreto 

6.755/2009 

Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, que prevê um regime de 

colaboração entre União, estados e municípios, a elaboração de 

um plano estratégico de formação inicial para os professores que 

atuam nas escolas públicas. 

 

Portaria 

Normativa nº 

09/2009 

Desdobramento da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, isto é o plano 

estratégico. A Portaria Normativa nº 09, institui o Plano Nacional 

de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do 

Ministério da Educação – Parfor. 
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C 

I 

O 

N 

A 

L 

Portaria 

MEC nº 

883/2009 

Estabelece as diretrizes para o funcionamento dos Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente. Os Fóruns 

Estaduais são colegiados criados para dar cumprimento aos 

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, criado pelo Decreto nº 

6.755/2009. 

Manual 

Operativo do 

Parfor 

Manual de procedimentos de cooperação técnica entre a 

Capes/estados; que apresenta as atribuições de cada instituição 

(órgãos públicos e pessoas envolvidas) Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente; estabelece a 

participação dos municípios; atribuem funções a Capes, as 

instituições de Educação Superior. 

Decreto nº 

8.752/2016 
Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais 

da Educação Básica, revogando o Decreto nº 7.415, de 30 de 

dezembro de 2010 que a partir da Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica. 

Portaria Nº 

82/2017 
A Capes aprova, na forma do anexo, o Novo Regulamento do 

Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica – Parfor. 

Fonte: autora, 2017.  

 

Para Ludke e André (1986), quando a análise acontece de maneira cuidadosa e 

criteriosa, a complementação de informações encontradas por meios de outros instrumentos e 

técnicas, no que diz respeito aos documentos, por exemplo, pode desvelar aspectos novos e 

contraditórios. 

 

1.2.2 Participantes da pesquisa 

 
A pesquisa contou com a participação de quatro grupos de pessoas, sendo: (05) 

cinco professores-alunos egressos, (05) cinco professores-alunos iniciantes, (02) duas 

professoras-formadoras, e a gestão, nesse caso, constituído por (01) uma coordenadora do 

curso e (01) um supervisor institucional. Totaliza-se, assim, um conjunto de catorze 

participantes ligados diretamente ao programa/plano de formação de professores. 

O critério de seleção utilizado ocorreu da seguinte maneira: os professores-alunos 

egressos foram selecionados de maneira intencional e direta, a partir do contato direto da 

pesquisadora com os sujeitos através das redes sociais
3
. Essa situação facilitou o agendamento 

da entrevista, principalmente, porque os professores-alunos egressos residiam em municípios 

                                                
3
 Por meio da rede social Facebook, ocorreu o primeiro contato, explicando sobre a pesquisa em 

desenvolvimento e solicitando a participação dos mesmos como sujeito de pesquisa. Seguido do contato por 

telefone, via WhatsApp, com vistas a esclarecer dúvidas, sendo que foi por meio deste veículo de comunicação 

que houve o agendamento para as entrevistas. 
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diferentes e distantes entre si. Nesse contexto dos egressos, participaram quatro professoras e 

um professor da rede municipal de ensino em municípios diferentes. 

Do grupo de participantes de professores-alunos egressos, todos são oriundos de 

rede municipal de ensino
4
, pertencentes ao quadro de funcionários efetivos de suas respectivas 

redes municipais na educação básica. Possuem idade média de 45 anos e tem mais de doze 

anos de regência. Para identificá-los e, a fim de garantir seu anonimato, optou-se por utilizar 

as letras maiúsculas das iniciais das palavras Professores-Egressos, seguidas por sequência de 

números (PE-01, por exemplo). 

Após a formação em Pedagogia, quatro desses participantes cursaram Pós- 

Graduação em nível de especialização
5
. Ao iniciar o curso de Pedagogia, todos os 

entrevistados atuavam nos anos iniciais da educação básica em classes da Educação Infantil, 

turmas de Alfabetização (1º e 2º ano - três professoras) e em classes multisseriadas (Educação 

do Campo). Após a formação, todos mudaram o nível das turmas em que lecionavam antes da 

formação. Duas professoras passaram a lecionar nos anos finais do ensino fundamental, nas 

turmas de 5º ano (inclusive o professor) e três
6
 saíram de sala de aula, assumindo, 

respectivamente, a direção escolar e coordenação pedagógica. 

No grupo dos cinco professores-alunos iniciantes, antes de contatar a turma em 

sala de aula, a pesquisadora solicitou consentimento da coordenação do curso e do professor-

formador (que lecionaria as aulas na semana), os quais se dispuseram a colaborar com o 

estudo. A turma foi contatada pela pesquisadora em maio de 2017 (em uma terça-feira), na 

semana
7
 em que os professores-alunos estavam participando das aulas no campus 

universitário. Neste dia, foi apresentado o projeto de pesquisa e seus objetivos. A seleção dos 

sujeitos participantes aconteceu por decisão voluntariada – os sujeitos se dispuseram por livre 

vontade a participar das entrevistas.  Após a seleção de cinco participantes, entre os primeiros 

que se dispuseram em colaborar com o estudo, tratou-se do agendamento das entrevistas. 

Foram selecionadas cinco professoras entre os que se voluntariaram em colaborar com o 

estudo a partir da apresentação da proposta de investigação. Destas, três fizeram a entrevista 

na quinta-feira e duas na sexta-feira da mesma semana, na sala do Laboratório de 

Informática/Parfor e no saguão da Biblioteca da universidade. 

                                                
4
 Professores de Una, Ubaitaba, Coaraci, Aurelino Leal e o professor de Camacã. 

5
 Entre os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu estão: Educação Infantil, Coordenação Pedagógica, Educação 

Inclusiva e Gestão Escolar. 
6
 Ubaitaba, Aurelino Leal e Coaraci. 

7
 A dinâmica adotada pela UESC para atendimento aos cursos do Parfor consiste em uma semana intensiva a 

cada mês, entre os dias de segunda-feira a sábado com aula presencial na universidade por turmas. 
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Quanto a esse grupo de professoras-alunas, a idade média é de 42 anos, são 

casadas, oriundas de rede municipal de ensino, onde trabalham com turmas de Educação 

Infantil e Alfabetização (1º ao 3º ano). Três são do quadro efetivo dos municípios
8
 e possuem 

mais de nove anos de exercício da docência na rede básica de ensino. Duas são contratadas 

pela rede municipal
9
 de ensino há mais de cinco anos, atuando na Educação Infantil e 

Alfabetização (as duas com Magistério de Segundo Grau). Quatro delas disseram que 

pretendem, após a conclusão do curso, ingressar em uma Pós-Graduação em nível de 

especialização
10

 e uma delas vislumbra o mestrado em educação logo após a conclusão do 

curso de Pedagogia
11.  

Essas professoras-alunas em formação estão cursando o sexto semestre 

(2017) do curso de Pedagogia/Parfor presencial na UESC. Para identificá-las, garantindo-lhes 

o anonimato, optou-se por seguir a mesma orientação utilizada para representar todos os 

sujeitos, usando letras maiúsculas das iniciais das palavras Professoras Iniciantes seguidas por 

sequência de números (PI-01, por exemplo). 

O grupo composto pelos professores-formadores
12

 é representado por duas 

professoras, ambas do quadro efetivo da Universidade Estadual de Santa Cruz, vinculadas ao 

Departamento de Ciências da Educação – DCIE. Ambas com idade maior que 55 anos, 

graduadas em Pedagogia e com Pós-Graduação na área de educação, experiência na área da 

docência (educação básica e ensino superior) e em programas especiais de formação de 

professores em exercício da profissão.  

O critério adotado para seleção baseia-se no fator relativo ao maior tempo de 

envolvimento com as turmas de professores-alunos em formação pelo Parfor.  Para identific-

las a fim de garantir o anonimato, optou-se por utilizar letras maiúsculas das iniciais das 

palavras Professora-Formadora, seguidas por sequência de números, ou seja, Professora-

Formadora 01 (PF1) e Professora-Formadora 02 (PF2). As professoras foram contatadas pela 

pesquisadora diretamente no DCIE e, após a apresentação do objetivo da pesquisa, foram 

agendadas as datas das entrevistas, as quais foram realizadas no mês de junho e início de julho 

de 2017. 

A PF1 tem experiência com formação de professores, principalmente com 

programas especiais de formação, além de Estágio Supervisionado na graduação regular em 

Pedagogia. É efetiva do DCIE desde os anos de 1990, como professora assistente com nível 

                                                
8
 Ilhéus, Itabuna, Una. 

9
 Itapé e Camacã. 

10
 Psicopedagogia (Itabuna), Coordenação Pedagógica (Ilhéus), Educação Infantil (Camacã), Educação Inclusiva 

(Ilhéus). 
11

 Itabuna. 
12

 São professores efetivos do Quadro de Docente da Universidade. 
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de Pós-Graduação em especialização e, desde então, sempre atuando na área de Didática, 

Práticas Pedagógicas, Coordenação Pedagógica e Estágio Supervisionado. No que tange ao 

Parfor, desde a primeira turma de Licenciatura em Pedagogia, participou da formação dos 

professores, atuando nos componentes curriculares Estágio Supervisionado e Organização do 

Trabalho Pedagógico. Atualmente, é mestranda em Educação por uma instituição europeia. 

A PF2 é professora adjunta da Universidade Estadual de Santa Cruz, vinculada ao 

DCIE, com atuação nos cursos de graduação, sobretudo, nas licenciaturas e Pós-Graduação 

em nível de especialização da instituição, com experiência docente em programas especiais de 

formação de professores da educação básica e na área de educação, nos níveis do ensino 

básico e superior. A professora é mestre e doutora em educação, cujos títulos foram obtidos 

por instituições federais públicas. Atualmente, tem desenvolvido estudos e pesquisas na área 

de políticas públicas educacionais e organização escolar da educação básica. 

O grupo da gestão é composto pela coordenadora do curso de Pedagogia/Parfor e 

pelo supervisor institucional/Parfor. Através de ligações telefônicas, houve a exposição dos 

objetivos da pesquisa em desenvolvimento e, consequentemente, o agendamento para as 

entrevistas, as quais aconteceram nos meses de maio e junho de 2017. 

A coordenadora do curso de Pedagogia pelo Parfor é professora adjunta da UESC, 

aposentada, licenciada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, com experiência na 

docência da educação básica e ensino superior, além de programas especiais de formação 

docente. Ela foi convidada para assumir a coordenação do curso de Pedagogia/Parfor, mas 

não realizou nenhuma formação específica para tal, porém é portadora de uma vasta 

experiência com formação de professores e afinidade com o formato da política de formação 

em questão. A mesma permanece na coordenação do curso até então.  

 O supervisor tem formação em graduação e especialização em Administração de 

Empresas. É efetivo do quadro de técnicos universitários da universidade e, nos últimos anos, 

desde 2000, desenvolve a função administrativa e operacional, exclusivo dos programas 

especiais de formação de professores oferecidos pela instituição. 

 O contato com o supervisor institucional foi mais intenso, tendo em vista a 

necessidade de informações relacionadas aos processos documentais referentes ao curso de 

Pedagogia/Parfor na instituição. Alguns encontros pessoais na secretaria do Parfor foram 

necessários, sendo que todos foram agradáveis e produtivos, tendo em vista a prontidão e 

disponibilidade do supervisor em atender às solicitações realizadas e solicitude para 

esclarecimentos das informações.  
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1.2.3 Campo empírico da pesquisa 

 

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está situada no Km 16 da 

Rodovia 415 Jorge Amado, no município de Ilhéus. Fica na região cacaueira do estado da 

Bahia. Através da Lei nº 6.344 de 05 de dezembro de 1991, tornou-se autarquia estadual 

vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

De acordo com as informações contidas no PPC/Pedagogia (UESC, 2011), a área 

geoeducacional da universidade abrange todo o litoral sul do estado (Itabuna, Ilhéus, Valença 

e Porto Seguro), totalizando 74 municípios entre essas regiões. Assim, corresponde à área 

geoeducacional da UESC cerca de 55.838 km², ou seja, quase 10% da área do estado da 

Bahia. 

Quanto ao curso de Licenciatura em Pedagogia, a Universidade oferece a 

formação na modalidade regular, na Educação a Distância (EaD) pela Plataforma 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e pelo Plano Nacional de Formação de Professores 

(Parfor), enfoque desse trabalho. 

O Parfor na UESC funciona desde sua implantação no país em 2009.  O curso de 

Pedagogia foi o primeiro implantado pelo programa na UESC, através da Resolução Consepe 

nº 53/2009, aprovado no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), da Política Nacional 

de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. A referida resolução 

aprovou o Curso de Pedagogia em Primeira Licenciatura e autorizou o seu funcionamento na 

Universidade Estadual de Santa Cruz.  

Logo em seguida, foi aprovado o curso de Educação Física, ambos iniciados em 

dezembro de 2009. Logo depois, foram aprovados os cursos de Geografia e História, iniciados 

em abril de 2010, e o curso de Língua Portuguesa e a segunda turma de Pedagogia (primeira 

Licenciatura), iniciados em julho de 2010. Nas primeiras turmas entre 2009 e 2010, o 

Parfor/UESC atendeu 23 (vinte e três) municípios da sua área de abrangência.  

Em 2016, esse número cresceu consideravelmente e representou 52 (cinquenta e 

dois) municípios adjacentes, atendendo um total de vinte e duas (22) turmas pelo Parfor, em 

nível de primeira licenciatura, distribuídas em oito cursos: Licenciatura em Pedagogia, 

Educação Física, Geografia, História, Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Sociais e 

Letras - Língua Inglesa. O crescimento no atendimento aos municípios circunvizinhos 

constata o impacto da UESC na região cacaueira e o crescimento no número de turmas 

demonstra que ainda há um quantitativo significativo de professores em regência de classe 

sem a formação em nível superior.   
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Os dados evidenciam também a procura pelo curso de Pedagogia, que possibilita 

concluir que há muitos professores em atuação nos anos iniciais da Educação Básica, 

principalmente na Educação Infantil e Ciclo de Alfabetização
13

 das redes municipais, sem a 

formação em nível superior. 

 

Tabela 2- A formação de turmas de 1ª Licenciatura em Pedagogia/Parfor-UESC. 

Turma Curso de Formação Semestre 

Início 

Data início Data término 

1ª I Lic. Pedagogia II 12/12/2009 14/12/2013 

2ª I Lic. Pedagogia II 19/07/2010 12/12/2014 

3ª I Lic. Pedagogia II 25/07/2011 25/07/2015 

4ª I Lic. Pedagogia II 05/07/2013 04/12/2016 

5ª I Lic. Pedagogia II 30/06/2014 30/06/2018 

6ª I Lic. Pedagogia I -/01/2016 -/07/2019 

Fonte: Dados da UESC, departamento Administração, 2017. 

 

Esse crescimento de turmas e cursos, de acordo com dados apresentados pelo 

Ministério da Educação, desde os anos de 2009, foi progressivo desde a implantação do 

Parfor no Brasil e nas universidades estaduais e federais brasileiras. No caso específico da 

UESC, esse crescimento se deu gradativamente. 

1.2.4 Organização dos dados 

 

Para atender aos objetivos propostos, adotaram-se alguns passos importantes, 

dentre eles, a seleção de documentos que versam sobre a Política Nacional de Formação de 

Professores, já apresentado anteriormente. Realizou-se a entrevista semiestruturada, também 

já mencionada, adotando blocos temáticos alinhados aos objetivos do estudo. 

As conversas foram gravadas com a permissão dos participantes e com auxílio de 

gravador portátil, as quais foram transcritas na íntegra e lidas exaustivamente, a fim de se 

compreender efetivamente a concepção dos sujeitos, para através dos processos indutivos, 

serem construídas as categorias a serem analisadas a partir das aproximações do materialismo 

histórico dialético. 

Com base nos dados das análises de documentos e das entrevistas, buscou-se 

responder aos objetivos elencados, identificando as contribuições do Parfor para a formação 

                                                
13

 Ciclo de Alfabetização consiste nos três primeiros anos do processo de Alfabetização, correspondendo ao 1º, 

2º e 3º ano do Ensino Fundamental de Nove Ano, conforme a Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006.  
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inicial em Pedagogia dos professores em exercícios da docência nas redes básicas de ensino, 

além de compreender as implicações na perspectiva da contradição da formação de 

professores em relação ao trabalho e aos impactos na existência individual. 

 

1.2.5 Cuidados éticos com a pesquisa 

 

As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes, mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (apêndice A). 

Para garantir o anonimato dos participantes, optou-se por identificá-los utilizando 

codinomes, através das letras maiúsculas iniciais de cada grupo, seguidos por sequência 

numérica, em que os professores-egressos estão representados por PE-01, PE-02 e, assim 

sucessivamente, do mesmo modo, para os professores-iniciantes, PI-01, PI-02. Assim, todos 

são identificados e é garantido o anonimato. Seguiu-se a mesma dinâmica para identificar as 

professora-formadoras pelas letras PF1, PF2. Em relação à identificação dos participantes 

referentes ao grupo da gestão, utilizaram-se os termos: coordenadora e supervisor. 

 

1.3 As Categorias de análise que se anunciam 

 

Ao se estudar os métodos de pesquisa (GAMBOA, 2012) e se optar pelo 

materialismo histórico dialético, compreendem-se as categorias próprias do método (as 

definidas pelo materialismo histórico dialético e as categorias de conteúdos), identificadas a 

partir dos dados da pesquisa (KUENZER, 1998). 

Nesse contexto, considera-se relevante abordar três categorias de análise 

importantes que aparecem neste trabalho, são elas: Trabalho (enquanto categoria central em 

Karl Marx), indivíduo/sujeito e a formação humana na perspectiva da formação docente.  A 

partir de Kuenzer (1998), as categorias metodológicas são subdivididas em duas ordens: 

categorias de método e categorias de conteúdo. 

As primeiras compreendem à totalidade, à contradição e à mediação, são 

intrínsecas ao método e são elas que dão suporte ao pesquisador em relação ao objeto de 

investigação, direcionando os caminhos do percurso de análise. Já as categorias de conteúdo 

são recortes particulares, decorrentes das informações produzidas durante a investigação. 

No presente estudo, as categorias trabalho, indivíduo/sujeito e a formação 

docente/humana na perspectiva marxista, demonstram relação direta com o objetivo da 

investigação. Elas têm orientado teoricamente na coleta dos dados, os quais estão 
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contemplados no capítulo referente às discussões dos resultados. 

1.3.1 Trabalho 

 

De acordo com Marx (1993), o trabalho é uma atividade vital dos homens e é, 

portanto, uma das categorias centrais frente às relações de produção e reprodução entre 

homens, natureza e sociedade. 

Para Ciavatta (2014), o trabalho na perspectiva marxista é considerado a condição 

mais simples que o homem encontra para se organizar em sociedade. Em outras palavras, 

significa que as formas de organização do trabalho tornam-se base nas/das relações sociais de 

produção. Pode-se afirmar que essa ação é que diferencia os humanos dos demais animais. 

Ciavatta (2005), a partir de Marx, explica que, por meio do trabalho, as 

transformações políticas, econômicas e históricas da sociedade capitalista são compreendidas. 

Entretanto, o trabalho se manifesta em aspectos diferentes, apresentando algumas 

especificidades dentro da sociedade capitalista, assim como aspectos diferenciados, também 

no sentido de circunstância da existência humana. E, assim, Ciavatta (2005, p. 1) conclui que 

o ―trabalho como atividade fundamental da vida humana existirá enquanto existirmos‖. 

Em vista disso, o trabalho é considerado uma ―categoria que, além de 

indispensável para a compreensão da atividade econômica, faz referência ao próprio modo de 

ser dos homens e da sociedade‖ (NETTO; BRAZ, 2012 p. 41). Portanto, para muitos autores, 

o trabalho é essência humana, por essa razão tem o seu lugar de centralidade. Desse modo, o 

trabalho na sociedade capitalista é considerado o condutor de toda vida social e o instrumento 

que estrutura todo o processo de organização social (NETTO; BRAZ, 2012). 

Partindo dessa perspectiva, chega-se à conclusão que o trabalho é de fato 

elemento central, constituindo-se condição da existência humana, pois por meio do trabalho 

os seres humanos tornam-se seres sociais, tanto sob o prisma ontológico
14

 quanto histórico. 

                                                
14

 Ontológico consiste em uma parte da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência e a realidade. Isto é, o 

ser por aquilo que é e como realmente é. Segundo Lukács (1979, p.17), pela perspectiva marxista se tem em 

primeiro lugar ―o ser social – em seu conjunto e em cada um dos seus processos singulares – pressupõe o ser da 

natureza inorgânica e orgânica‖. Completando a ontologia do ser social em Marx é [...] um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças (MARX, 

2006, p. 2011). São termos utilizados por Marx e explica-se, sendo a utilidade de uma coisa transforma essa 

coisa num valor-de-uso. O valor-de-troca surge, antes de tudo, como a relação quantitativa, a proporção em que 

valores de uso de espécie diferente se trocam entre si. O valor-de-troca parece, portanto, qualquer coisa de 

arbitrário e de puramente relativo; um valor de troca intrínseco, imanente à mercadoria. Marx afirmar no Livro I 

de O Capital, ―a suposição de que as mercadorias das diversas esferas da produção se vendem por seus valores só 

significa, naturalmente, que seu valor é o centro de gravitação em torno do qual giram seus preços...‖ (MARX, 

1988, vol. IV, p. 131). E que ―os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a 

forma social desta‖ (MARX, 1988, vol.I, p.46). 
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A partir dessas considerações e correlacionando-as ao objeto e objetivo de 

investigação, considera-se, de acordo com Marx (2002, p.22) que, ―cada novo estágio da 

divisão do trabalho determina, igualmente, as relações dos indivíduos entre si‖, bem como no 

tocante à matéria, aos instrumentos e aos produtos do trabalho e ao crescimento das 

faculdades produtivas. 

Por essa linha de compreensão, Saviani (2012) chama a atenção, reiterando que as 

necessidades humanas podem ser apresentadas pela perspectiva subjetiva, assim como pela 

natureza objetiva. Em outras palavras, o autor quer dizer que, durante toda a existência 

humana, os homens criam e recriam suas necessidades materiais e, portanto, novas maneiras 

de apropriar-se das possibilidades produtivas. 

Baseando-se em Marx (1985), Ciavatta (2005) argumenta que o trabalho e o 

mundo da produção são postos como pontos centrais para a compreensão da realidade. 

Frigotto (2005) acrescenta que é através dessa atividade prática – o trabalho – que o homem 

produz a sociedade e produz a si mesmo. 

Inicialmente, Marx (1985) apresenta o trabalho como sendo uma interação entre 

homem e o mundo natural, de modo que a atividade orientada (o trabalho) é para produzir 

valores de uso, onde a apropriação do natural passa a satisfazer as necessidades humanas. 

Contudo, pela lógica da sociedade capitalista, essas características do processo de 

trabalho tornam-se insuficientes para explicar o domínio do homem sobre a natureza em um 

processo individual para satisfação das necessidades humanas, pois este se transforma em um 

processo social de produção. Entretanto, para Marx, o trabalho deixa de ser aquela atividade 

que promove transformação da natureza e passa a ser compreendido como uma atividade 

idealizada pelo homem capaz de promover a transformação do próprio homem. 

Nesse contexto, o trabalho não deve ser visto apenas através de seu aspecto 

técnico, uma vez que passa a ser necessário levar em consideração as relações sociais nas 

quais ele ocorre. Com o estudo em pauta, busca-se compreender a concepção de trabalho a 

partir da percepção de professores graduados e graduandos no Curso de Pedagogia, 

UESC/Parfor, em relação ao impacto do Parfor na ―transformação do próprio homem‖. Aqui, 

busca-se amparo em Frigotto (2005, p. 58), por conceber o trabalho ―não na perspectiva que 

se reduz à atividade laboral ou emprego, mas à produção de todas as dimensões da vida 

humana‖. Entende-se que, em qualquer sociedade que se queira investigar, o trabalho 

configura-se como uma categoria central. 
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1.3.2 Indivíduos 

 

De acordo com Duarte (2013), a individualidade cinge uma ordem dialética e há 

dois elementos importantes no tocante às tarefas de apropriação e objetivação da realidade 

(DUARTE, 2013). Nessa linha de raciocínio, a ideia de indivíduo é concepção central nas 

discussões das ciências humanas e políticas sociais. 

A partir desse autor, mais precisamente a respeito da perspectiva marxista sobre a 

concepção de indivíduos, busca-se conceituar os termos presentes, a saber, indivíduo e 

individualidade, no sentido de tentar uma aproximação mais acessível na sua compreensão. 

Para Chagas (2012) e Duarte (2013), o indivíduo é constituído pelo homem na sua 

singularidade, de modo que a individualidade concebe as características que diferem um 

indivíduo do outro. Lukács (2013), referenciado em Marx, entende que o homem enquanto 

indivíduo é singular, histórico, social e dinâmico.  

Portanto, em consonância com os autores, na sua singularidade, o homem 

(individuo/sujeito) é natural, como elemento da natureza (DUARTE, 2013). Contudo, se 

desenvolve ao longo dos processos históricos e, por isso, é considerado produto social, capaz 

de se autoformar e/ou criar. 

Na obra Ideologia Alemã (1845-1846), Marx e Engels evidenciam os indivíduos, 

dizendo que ―eles são os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida. O 

primeiro pressuposto de toda história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos 

humanos viventes‖ (MARX; ENGELS, 1958, p.20). 

Entretanto, conforme Duarte (2004, p 239), diante da ―sociedade capitalista, se 

crim condições para a existência da individualidade, porém isso se faz através de um processo 

social extremamente alienante‖. Lukács (2013), amparado em Marx, diz que a individualidade 

humana se desenvolve a partir de uma dinâmica desigual, sacrificada, alienante, visto que o 

enriquecimento das individualidades particulares não está disponível para todos os indivíduos 

no sistema capitalista. 

Nessa perspectiva, para Duarte (1993), o homem desenvolve sua individualidade 

na medida em que ele se apropria dos bens produzidos pela humanidade. Para o autor, a 

apropriação das objetivações humanas consiste em um processo ativo, que se realiza por meio 

das mediações das relações sociais concretas. 

Saviani (2004) entende que as objetivações são transpassadas de significação 

social, ou seja, condições oferecidas por outros indivíduos dentro de um contexto social. 

Portanto, quanto mais o sujeito se socializa, mais ele adquire condições para formar sua 
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individualidade. 

Por esse viés, o presente estudo busca identificar os impactos do Parfor enquanto 

elemento que promove a interação social na existência individual dos sujeitos professores em 

formação. Considera-se que o sujeito/indivíduo humano não é, portanto, exclusivamente um 

ser natural, mas natural humano e social, dotado de consciência que intervém a seu favor e 

que transforma tais condições para a sua realização. Logo, pergunta-se: quais os impactos do 

programa de formação de professores em exercício na educação básica (Parfor) no aspecto de 

transformação de sua realização de individualidade? 

1.3.3 Formação 
 

Saviani e Duarte (2010) argumentam, a partir da perspectiva marxista, que a 

definição de educação pode ser considerada como formação humana. Nesse sentido, a 

formação humana, para Marx, não significa a técnica de treinamentos em diferentes áreas de 

trabalho, mas, sim, formar os trabalhadores na perspectiva de compreender os movimentos 

contraditórios da sociedade, a fim de transformar as situações postas no nível de aparência. 

Os estudiosos marxistas fazem uma crítica em relação ao modelo moderno de 

educação, por ela estar baseada nos moldes capitalistas, cujo intuito não evidenciado, mas 

óbvio, é a formação de sujeitos absortos diante da realidade de existência da sociedade em 

que vivem. 

Partindo desse pressuposto, a formação tem sido ferramenta de consenso à 

perpetuação do sistema dominante/capitalista, onde a lógica é a mercadoria/trabalho. 

Mészáros (2005) elucida esse ponto de vista ao dizer que ―diga-me onde está o trabalho em 

um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação‖ (MÉSZÁROS, 2005, p.17). 

Na sociedade capitalista, a formação/educação está intrinsecamente associada ao 

destino do trabalho. Assim, é preciso romper com a lógica do capital. Nesse contexto, 

Fonseca (2012) sinaliza o quão perversa é a lógica do capital, a quail dificulta as ações que 

possam promover uma educação de interlocução que se aproxime da formação para a essência 

do ser humano. 

A sociedade moderna está submetida ao crivo do modelo capitalista de produção e, 

seguindo esta lógica, a escola também se submete a este crivo. Logo, a política que 

regula esse modelo econômico estende seus tentáculos para o interior da escola, 

influenciando, diretamente, o processo educacional e a construção dos diversos 

modelos curriculares. A escola passa, então, a funcionar como caixa de ressonância 

dos anseios das elites detentoras do poder político e econômico que fazem a gestão 

do atual modelo econômico (FONSECA, 2012. p.6). 

 

Consoantes ao posicionamento do autor, recorre-se à perspectiva de Marx, para 
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manifestar o que ―seria a formação docente‖ na concepção marxista, ou seja, a necessidade 

crucial de buscar compreender e ter em mente o contexto da conjuntura de sociedade em que 

se está inserido, sendo que esse deve ser o princípio da formação: pensar a sociedade 

enquanto essa estrutura vasta, constituída por outras de menores dimensões e conceber a 

educação imergida no centro desse contexto. 

Em Marx, encontra-se uma preocupação com as consequências da dominação 

capitalista. Isto é, trata-se de pensar a educação por um caminho lógico, ponderado com 

proposições de superação das contradições advindas da proposta do modelo econômico 

neoliberal. Para Mészáros (2005), é necessário que se pense a educação e a formação 

educacional na perspectiva de superação dos ideais do modelo econômico neoliberal. 

Contundentemente, ele explica, 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 

todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva do sistema do capital, como também gerar e transmitir um 

quadro de valores que legitima os interesses dominantes. Como se não pudesse 

haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma internalizada ou 

através de uma dominação estrutural, subordinação hierárquica e implacavelmente 

impostas (MÉSZÁROS, 2005, p.35). 

 

Daí a necessidade de pensar a formação docente na perspectiva do educar para 

compreensão do mundo e não necessariamente para atender às necessidades, demandas e 

exigências do mercado de consumo. 

 

O trabalho docente deve ser interpretado e analisado visando não ao atendimento 

deste modelo de educação que aí está, mas, ao contrário, ele deve ser pensado em 

consonância com um modelo de educador capaz de promover a emancipação de 

educadores e educandos diante da exploração e das amarras da sociedade capitalista 

(FONSECA, 2012 p. 10). 

 

 

O entendimento da educação neste contexto busca levar os homens e mulheres a 

questionar a sociedade. Em que modelo de sociedade se está inserido? Para que serve essa 

educação nos pressupostos da reprodução da lógica do capital? Qual a formação educacional 

que se quer? Qual o papel da educação neste contexto político? 

Com esses questionamentos, não se pretende apresentar respostas definitivas, mas, 

sim, instigar a pensar sobre a educação e sobre qual arcabouço teórico estão assentados os 

pressupostos da formação docente, a partir do Parfor. 
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O CONTEXTO POLÍTICO E CONTEXTO 

ACADÊMICO 

 

Neste capítulo, busca-se discutir a respeito da concepção de Estado e sua 

reestruturação a partir dos anos de 1990 no Brasil, enfatizando as influências dos organismos 

internacionais sob o ideário neoliberal e o impacto no desenvolvimento da educação brasileira 

e nas políticas de formação de professores. 

Essa discussão se pauta em autores que procuram compreender, especificamente, 

acerca da Formação de Professores. E, portanto, toma-se como base as análises desenvolvidas 

sobre as políticas de formação docente pós-LDB, Lei nº 9394/1996, sobretudo, a partir das 

implicações a respeito do estabelecimento da formação inicial em nível superior. Aborda-se 

também, consequentemente, programas especiais e emergenciais criados para atendimento da 

formação de professores das redes públicas de ensino da educação básica, dos quais se 

encontra o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o Parfor. 

Sobre o Parfor, destaca-se, nesse capítulo, sua abrangência e relevância enquanto 

desdobramento da Política Nacional de Formação de Professores, apresentando a dinâmica de 

funcionamento e as diretrizes em que estão assentadas as ações operacionais do programa. 

Além disso, busca-se apresentar a análise das produções acadêmicas que versam sobre o 

Parfor entre os anos de 2009 a 2016. 

 

2.1  Estado, Sociedade e Políticas Educacionais 

Ao estudar as concepções e relações entre Estado e Sociedade, percebe-se que 

estes dois elementos sempre permearam o pensamento político ao longo da história. A partir 

das correntes filosóficas acerca dos estudos sobre Estado, pode-se notar que há dois 

movimentos que se distinguem entre si, baseados na forma de como compreendem o Estado. 

Um deles defendido desde Aristóteles, Marx e Engels, chamado de histórico-indutivo
15

 e 

outro denominado de lógico-dedutivo
16

, originado por Hobbes, por volta do século XV. 

                                                
15

  A partir de um ponto de vista histórico, o conceito de Estado se origina do desenvolvimento da sociedade por 

meio dos antagonismos que advêm da divisão das classes sociais, sendo necessária, desta forma, uma 

organização social que alcance todo o território nacional (BORON, 1994). 
16

  Trata-se do conceito de Estado como um resultado de um contrato por meio do qual os homens cedem ao 

Estado a sua liberdade para manter a ordem. O Estado nasce do contrato social e não de uma necessidade, mas, 

sim, de uma lógica mantenedora da ordem, garantindo os direitos de propriedade e contrato social. Para muitos 

teóricos, dentre eles, Hobbes, a formação do Estado se dá a partir da livre vontade dos indivíduos, os quais, 

objetivando a proteção de sua vida, abdicam de sua liberdade natural e se submetem ao poder dessa instância 
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Estas duas correntes apresentam características muitos distintas, sendo que a 

primeira vem de um pensamento clássico que concebe o Estado como um fenômeno 

originário da evolução de um processo histórico e leva em consideração as contradições entre 

os interesses dos indivíduos e os novos fatos que podem ir surgindo da sociedade e da divisão 

de classes. Nesse contexto, Boron (1994), respaldado em Marx, entende o Estado como ente 

multidimensional
17

, por ser dependente de circunstâncias históricas e sociais. 

Enquanto a segunda corrente, lógico-dedutivo, parte de um contrato lógico 

firmado entre o Estado e seus cidadãos, sendo resultado de um processo político e 

institucional, isto é, a partir da imposição de conservar a ordem, sobretudo, a partir de um 

ponto de vista de contrato social e, não necessariamente de uma necessidade, mas, sim, de 

uma lógica mantenedora da ordem. 

Embora, não se tenha a pretensão de alongar a discussão sobre o Estado lógico-

dedutivo, entende-se ser pertinente apresentar em linhas gerais a concepção desses dois 

movimentos filosóficos e tomar posicionamento entre um deles para fundamentar as 

discussões discorridas ao longo desse estudo.  

Assume-se, portanto, o modo histórico-indutivo sob a perspectiva da teoria 

marxista, por se entender que o Estado se constitui a partir das relações de produção e passa a 

ser a expressão política da estrutura da classe inerente à produção – o Capital
18

/Dominante. 

Para Marx (apud CARNOY, 1994, p.66), ―não é o Estado que molda a sociedade, 

mas a sociedade que molda o Estado. A sociedade, por sua vez, se molda pelo modo 

dominante de produção e das relações de produção inerentes a esse modo‖. Em Marx, o que 

ele chama de modo de produção apresenta categorias, as quais ele denominou de 

estrutura/infraestrutura – nelas são produzidas as formas de existências a partir das relações 

materiais (força do trabalho) que, por sua vez, estão atreladas à superestrutura – o Estado; 

com as representações políticas das forças sociais através das estruturas ideológicas – o 

Aparelho do Estado – como a escola, por exemplo, por se estar falando de educação. 

                                                                                                                                                   
(CARNOY, 1994). 
17

  Conceito dado pelo autor, argentino, Atilio Borón, apresentando quatro dimensões básicas que caracteriza o 

Estado como ente multidimensional: a) um ―pacto de dominação‖ mediante o qual uma determinada aliança de 

classes constrói um sistema hegemônico susceptível de gerar um bloco histórico; b) uma aliança dotada de seus 

correspondentes aparatos burocráticos e capaz de transformar-se, sob determinadas circunstâncias, em um ―ator 

corporativo‖; c) um cenário da luta pelo poder social, um terreno onde se dirimem conflitos entre distintos 

projetos sociais que definem um padrão de organização econômica e social; e d) o representante dos ―interesses 

universais‖ da sociedade e, enquanto tal, a expressão orgânica da comunidade nacional (BARON, 1994, p. 254-

5). 
18

  O conceito de Capital, aqui empregado, vai além do que concebe o dinheiro, as condições de trocas ou 

riquezas, mas, sim, utilizado como instrumento que objetiva a acumulação de lucros, em Marx (1985, p. 25) 

como a ―exploração da mais-valia‖. 
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Nesse contexto de estruturas apontadas por Marx, o capitalismo também pode ser 

entendido pelo mesmo viés, ou seja, pela divisão de classes, sendo que uma delas possui os 

meios de produção (dominante/burguesia) e visam o acúmulo de riquezas, além do controle 

dos sistemas de produções, e a outra possui a força do trabalho (proletariados/assalariados). 

Para esse estudo, as discussões partem do final do século XIX, o qual foi 

destacado pelo desenvolvimento das forças produtivas através das grandes indústrias, tendo 

como resultado o crescimento das influências de organizações financeiras, de modo a crescer 

a concentração do capital. 

A literatura mostra que, a partir do século XIX, o capitalismo favoreceu o 

acúmulo de riquezas, bancadas por meio do movimento de exploração/exclusão da classe 

social do proletariado e, consequentemente, a construção de gigantescos monopólios 

empresariais. Ou seja, o crescimento industrial foi potencializado através dos avanços 

inovadores da tecnologia (as revoluções industriais do século XIX). Pois, nesse momento, 

havia muita mão-de-obra vinda do meio rural (feudalismo
19

 já totalmente falido) e dos 

impactos da I Guerra Mundial, portanto, elas passaram a ser muito utilizadas para promover a 

acumulação do capital. Em outras palavras, a exploração na perspectiva da mais-valia. 

E esse período ficou denominado de Revolução Industrial
20

, o qual instigou a 

expansão da competitividade capitalista (crescimento de muitas empresas e falimento de 

outras), gerando a convergência e centralização do capital monopolizado (o rico cada vez 

mais rico), ou seja, o domínio total de mercado sem a existência de concorrências. As fábricas 

de automóveis, por exemplo, como a Ford, dominaram o mercado por muitos anos. 

A ascensão industrial do modo de produção baseado no sistema fordista se 

constituiu como modelo por muitas décadas. Entretanto, ele trouxe a modificação do processo 

de produção (artesanal de veículos), adequando-se às estratégias metodológicas voltadas para 

a linha de montagem, implicando diretamente na limitação do trabalho, que, por sua vez, 

transformou a produção em massa e o princípio da linha de montagem, criando divisão de 

atividades (tarefas), além da padronização de peças e automatização das indústrias fabris. 

Nesse primeiro momento, o fordismo se apresentou como método de organização 

                                                
19

 O conceito de feudalismo significa um modo de organização social e político baseado nas relações serviçais 

(servis), principalmente pela dominação estabelecida entre o produtor direto, nesse caso, os camponeses e o 

proprietário das terras, os senhores feudais. 
20

 O conceito de Revolução Industrial foi um movimento histórico iniciado no século XVIII, tendo o marco à 

Inglaterra, para muitos estudiosos, o movimento associado ao princípio do modo de produção capitalista. 

Partindo das inovações tecnológicas, e em uma nova forma de divisão social do trabalho. As bases da Revolução 

Industrial estão superação da produção manufaturas, expansão das indústrias, novo método de produção baseado 

na acumulação de riquezas. 
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e racionalização do trabalho, o que possibilitou uma grande produção de produtos 

homogêneos. Entretanto, a partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os planos de 

acumulação do capital assentaram-se na internacionalização do capital produtivo, isto é, por 

meio de recursos financeiros das instituições multinacionais, sobretudo, para atingir os países 

periféricos que passaram a ter investimentos externos das corporações multinacionais, a fim 

de impulsionar as industrializações, as quais implicaram em crescimento, produtividade e 

aumento de lucros. Fica evidente que essa maneira de organização do trabalho é uma 

característica marcante que aparece como elemento relevante para o crescimento e expansão 

no período do pós- guerra. 

Em vista disso, conforme Harvey (1998), o modo de produção fordista no pós-

guerra constitui um sistema totalmente diferente e completo, o qual coliga-se ao 

keynesianismo
21

 e, assim, o capitalismo se manteve e ganhou um impulso considerável de 

crescimento em nível internacional. 

Nesse aspecto, Harvey (1998, p. 125) destaca que "o crescimento fenomenal da 

expansão do pós-guerra dependeu de uma série de compromissos e reposicionamento por 

parte dos principais atores do processo de desenvolvimento capitalista‖. Ou seja, um novo 

modelo de concentração capitalista baseado no fordismo aliado ao keynesianismo passou a ser 

concebido como novo método (embora prevalecendo a máxima antiga) de acumulação do 

capital. 

Para Harvey (2007), houve no pós-guerra (pelos capitalistas), o desejo que todos 

os países do capitalismo central conseguissem alcançar um grande número de medidas e/ou 

estratégias em âmbito gerais, junto ao poder do Estado, na busca pela estabilidade do 

capitalismo, pois, a ideia era evitar todo e qualquer tipo de negação à acumulação do capital. 

Nesse contexto, era necessário construir uma força política institucional (estatal) preparada 

para regulamentar e controlar as condições inerentes à própria reprodução do capitalismo. 

Conforme Peroni (2005), muitos países europeus, sobretudo na Europa Ocidental, 

passaram a ser assistidos pelo Estado até mais da metade do século XX e essas medidas 

intervencionistas advindas do Estado, de certa maneira, ajudavam a ampliar a própria 

disposição de acumulação e, também, valorização do capital. Ou seja, por meio das políticas 

sociais de intervenção (políticas compensatórias) se buscava a devoção das massas, 

                                                
21 O conceito de keynesianismo consiste em uma teoria econômica do começo do século XX, criada por John 

Maynard Keynes e seus seguidores, tendo como princípio a ideia do mercado livre capitalista, propondo a 

intervenção do Estado na economia, pois o keynesianismo advogava nesse sentido, que o objetivo principal 

estatal era garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação. 
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implicando em legitimação da ordem capitalista. 

Para Harvey (2007), na medida em o Estado legitimava as garantias de 

assistencialismo para atender às necessidades sociais, por outro lado, a rigidez do capital 

estabelecia limites quanto à expansão fiscal pelo Estado e reduzia a capacidade financeira 

para manter essa dinâmica assistencial do Estado. Essa situação paradoxal imanente da 

concepção do capitalismo gerou reestruturação em todo processo de trabalho (HARVEY, 

2007), assim como do próprio mercado. 

De acordo com Anderson (1995), entre os anos 1960 e 1970, a economia no 

mundo entrou em retrocessos – a crise do capitalismo gerou conflitos nas grandes empresas, 

pois a economia estava abalada e afetava diretamente a capacidade de produção, o que 

favorecia o alavancar da inflação e as baixas taxas de crescimento econômico. 

 

Todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, 

combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, mudou tudo. A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. 

(ANDERSON, 1995, p.10). 

 

Para a teoria neoliberal, a crise não era do capitalismo e, sim, do Estado 

(PERONI, 2006), portanto, para sua superação seria preciso novas estratégias – a implantação 

do neoliberalismo. Nessa perspectiva, diminuia-se a atuação do Estado, ou seja, ―estado 

máximo para o capital e mínimo para as políticas sociais‖ (PERONI, 2003, p.51) para superar 

a crise do capital. 

É importante frisar que o Estado mínimo proposto é mínimo apenas para as políticas 

sociais conquistadas no período de Bem Estar Social
22

 [...]. Na realidade, o Estado é 

máximo para o capital, porque, além de ser chamado a regular as atividades do 

capital corporativo, no interesse da nação, tem ainda, de criar um bom clima de 

negócios, para atrair o capital financeiro transnacional (PERONI, 2003, p. 33). 

 

Nesse contexto, de acordo com Anderson (1995), o Estado vai deixando 

progressivamente as intervenções nas questões sociais, de modo que elas passam a ser cada 

vez mais responsabilidade das empresas privadas e da própria sociedade civil. Assim, a 

liberdade de circulação do capital internacional afetou diretamente setores essenciais em 

diversas áreas, como saúde, previdência social, telefonia, energia elétrica, educação, entre 

outros serviços básicos. 

                                                
22 O Estado de Bem-Estar Social é um modo de organização no qual o Estado se encarrega da promoção social e 

da economia. O Estado de Bem- Estar Social é também chamado de Estado Providência e Estado Social. Foi o 

modelo predominante nos países ocidentais na segunda metade do século XX defendendo o desenvolvimento do 

mercado, porém acompanhado de políticas públicas e da interferência do Estado na economia para corrigir os 

erros e proteger a população (PERONI, 2003). 
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A partir da constatação dos autores, percebe-se que o neoliberalismo surgiu como 

uma estratégia ―salvadora da pátria‖ para explicar a nova diretriz para o campo econômico e 

político desse novo modelo de Estado Moderno que surgia. E como observa Pierry Anderson 

(1995), surgiu um arquétipo de livre produção do capital em objeção ao período anterior, ou 

seja, ―disfarçadamente‖ tudo que a corrente doutrinária neoliberal desejava era, sem dúvidas, 

reestruturar o capital e a sociedade capitalista. 

Portanto, o impasse não é entre Estado e Mercado (o capital), como 

aparentemente parece defender a concepção ideológica do neoliberalismo, mas, sim, diminuir 

a ação do Estado no âmbito social para, dessa forma, favorecer o capital (mercado), 

prevalecendo o jargão clássico ―menos Estado e mais mercado‖. E, nesse sentido, para 

Anderson (1995, p. 9), o neoliberal surge ―como uma contundente reação teórica e política 

contra o Estado intervencionista‖. 

No Brasil, o neoliberalismo (FRIGOTTO, 2003) ganhou força no governo do ex-

presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), restabelecido fortemente com o ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Em meados dos anos 1990, a ideologia 

neoliberal chegou ao ponto máximo, principalmente, pela entrada do capital financeiro 

estrangeiro através do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (capital 

interno e externo) com as políticas neoliberais. 

Os autores Anderson (1995), Frigotto e Ciavatta (2003) notam que as reformas do 

Estado brasileiro dos anos de 1990, sobretudo, no governo do ex-presidente FHC, estavam 

concatenadas com as exigências do mercado/capital. Para Peroni (2006, p.14), significava 

―racionalizar recursos e esvaziar o papel das instituições‖. Ou seja, visava-se às privatizações 

de empresas estatais e serviços públicos, as reformas educacionais, além de desregulações das 

relações de trabalho, tal como preveêm as recomendações desses organismos internacionais 

neoliberais. 

As privatizações das empresas públicas, que, por sua vez, são responsáveis pelos 

serviços básicos e essenciais como a educação, por exemplo, foram substituídas pela criação 

das agências de regulação (OLIVEIRA, 2005), cujo intuito significa especificamente 

controlar a oferta dos serviços às demandas sociais. 

A partir dos estudos de Mészáros (2008), verifica-se que essa relação estabelecida 

entre a crise do capitalismo e o Estado, em que houve perdas expressivas nas áreas sociais, a 

Educação, assume duas finalidades indissociáveis: a) a qualificação da mão de obra para 

atender as exigências e necessidades do capital; e b) a criação de métodos de controle político. 

Analisando esse contexto através de Maués (2003), considera-se que, de fato, os 
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organismos internacionais exerceram influências importantes nas políticas educacionais em 

diversos países e, dentre eles, o Brasil. Para a autora, estes organismos tornam-se agentes 

políticos relevantes no processo da disseminação do ideário de dominação elitista, cooperando 

de modo irrefutável para o crescimento desregrado do capital em todos os campos das 

políticas sociais, dentre elas, as educacionais, dos países emergentes, tal qual o Brasil. 

Todas as atividades a respeito da reestruturação do Estado a partir dos anos de 

1990 no Brasil ocorreram sob o ideário neoliberal, atendendo as proposições desses 

organismos financeiros internacionais. Portanto, para entender a conexão entre educação e as 

políticas neoliberais, basta notar a quantidade de eventos internacionais considerados 

importantes e que influenciaram significativamente as políticas públicas dos países periféricos 

(dentre eles, o Brasil), as quais impactam/impactaram, diretamente e intimamente, nas 

políticas nacionais a partir das diretrizes definidas e estabelecidas em tais eventos. 

Reportando-se aos eventos mais significativos em que o Brasil é signatário e, 

portanto, subordinado aos ideais neoliberais acontecidos a partir dos anos 1990, Freitas (1999) 

destaca os mais pertinentes no âmbito da Educação: a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos (1990), que aconteceu em Jontiem, na Tailândia; o Encontro Mundial de Cúpula 

pela Criança (1990), realizado em Nova York, nos Estados Unidos; o Encontro de Nova Délhi 

(1993), na Índia, que deu continuidade aos debates iniciados em Jontiem; a Declaração de 

Salamanca (1994), realizada na Espanha; a Reunião de Kingston (1996), que aconteceu na 

Jamaica; e Marco de Ação de Dakar (2000). 

Além de Freitas (1999), Maués (2003) salienta a relevância da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos por ter influenciado as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira, Lei nº 9.394/1996, a qual sofreu impactos e/ou influências diretas. 

Desse modo, as autoras chamam a atenção em relação ao Brasil como participante 

signatário desses eventos, ou seja, tal condição o submete a seguir e cumprir as diretrizes 

estabelecidas pelas organizações internacionais, incorporando-as às políticas nacionais, de 

modo a atender aos objetivos delineados por esses organismos. 

É importante destacar, aqui, o Banco Mundial (BM), o qual, através dos 

programas de assessorias e financiamento no campo da educação, tem sido hegemônico em 

toda América Latina, incluindo, portanto, o Brasil. Essa política adotada pelo BM consiste em 

um mecanismo poderosíssimo para difundir os objetivos do neoliberalismo (MAUÉS, 2003).  

Nessa perspectiva, a educação ―se reduz à formação dos recursos humanos para a 

estrutura de produção‖ (BIANCHETTI, 2001, p. 94), entendida como bem de consumo para 

atender às necessidades do mercado/capital. Entretanto, encontra-se em Mészáros (2008) uma 
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crítica significativa a esse ponto de vista. O autor alerta quanto à necessidade dos processos 

educativos de formação, para ele, é preciso buscar ―romper com a lógica do capital no 

interesse da sobrevivência humana‖ (MÉSZÁROS, 2008, p.207). 

A partir dessas ponderações, ao analisar a educação sob o prisma dos processos 

civilizatórios da humanidade e sua finalidade, percebe-se que, de certo modo, a educação 

sempre esteve associada às políticas e mecanismos estratégicos a serviço dos ideários de 

produções econômicas que, ―trata de subordinar a função social da educação de forma 

controlada para responder às demandas do capital‖ (FRIGOTTO, 1999, p. 26). 

Quando se pensa a finalidade da educação em um sentido mais filosófico, é 

considerada a ferramenta que concebe o homem em sua totalidade (biológica, material, 

política e histórica), nesse contexto, ―a única força capaz de contribuir positivamente para o 

novo processo de transformação é a própria educação‖ (MÉSZÁROS, 2008, p.102). 

Portanto, a educação, no sentido amplo, é entendida como a prática social que 

acontece através das relações e se constitui em uma atividade humana e histórica que se 

define na totalidade das próprias relações sociais. 

Para Frigotto (1999), a educação tem se destacado como instrumento estratégico 

para divulgar, disseminar e ampliar a ideologia, que constitui os ideários dos modos de 

produções de cada período histórico da humanidade. Nesse sentido, as mudanças ao longo das 

épocas históricas não aconteceram como consequências do próprio processo, mas, sim, como 

parte integrante do mesmo, ou seja, Peroni (2003, p. 22) afirma que é ―parte da materialidade 

da redefinição do papel do Estado‖.  

Nesse aspecto, de acordo com a percepção da autora, para se entender as facetas 

da reforma e/ou redefinição do Estado no tocante a educação, o Estado deve ser observado 

perante às ligações entre os diversos procedimentos que constitui o movimento (histórico) do 

ideário capitalista e a educação como instrumento capaz de fomentar a construção do 

descortinar político. A partir desse posicionamento, a autora destaca as políticas educacionais 

no âmbito da educação como sendo parte da redefinição do papel do Estado, ou seja, uma 

conexão determinante inerente ao movimento capitalista, influenciados pelas mudanças 

neoliberais que impactaram mudanças relevantes nos processos das políticas educacionais, 

dentre elas, a formação de professores. Ao discorrer a respeito das políticas educacionais, 

portanto, retoma-se, necessariamente, as discussões acerca do Estado. 

Partindo dessa perspectiva, para Netto (2001), em uma sociedade capitalista, as 

práticas de intervenção do Estado são estipuladas pelas relações de produção, de modo que 

cada período de desenvolvimento do capital assume uma maneira particular de interferência 
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nas relações sociais, bem como nas econômicas. 

Ao observar por esse viés, nota-se que a partir do final do século XX até o começo 

do século XXI, foram muitas as transformações que ocorreram na sociedade, devido à 

expansão do capital mundialmente, que culminou em novas condições impostas para o 

Estado. Por isso, surgiram mudanças expressivas nas políticas de educação, principalmente, 

aquelas influenciadas pelo ideário neoliberal regulada pelos organismos internacionais, como 

evidenciadas por Mororó (2012, p. 3502), ao destacar que houve ―pressão do Banco Mundial 

e outros organismos internacionais, propagadores do modelo capitalista neoliberal, para que o 

Brasil e os países em desenvolvimento se ajustassem às novas políticas econômicas 

mundiais‖. Em vista disso, a tática política adotada pelos ideais neoliberais é norteada e 

pautada na preparação das pessoas para atender às exigências dos modos de produção 

propagados pelo sistema capitalista. 

Portanto, é possível perceber que o Banco Mundial assume o papel de agente 

protagonista na esfera das políticas educacionais brasileiras, sobretudo, durante os anos de 

1990 e, principalmente, a partir do pacote de reformas proposto para os países emergentes, 

dos quais, dentre eles, estava o Brasil. Ou seja, a interferência do Banco Mundial nas políticas 

educacionais indica ampliação das políticas de interesses do capital. 

Em linhas gerais, as instruções do Banco Mundial apresentam o direcionamento 

das políticas públicas do Estado, de modo que as reformas educacionais e toda flexibilidade 

exigidas pelas diretrizes internacionais para reestruturação do modo de produção (produção e 

reprodução do capital) perpassam as proposições educacionais, sendo compreendidas dentro 

da perspectiva de totalidade política. 

Portanto, para Almeida (2015, p. 39), ―as investigações das políticas educacionais 

não podem ser dissociadas do estudo sobre o Estado‖. Por esse viés, Souza (2007, p. 69) 

destaca que elas consistem no conjunto de ações produzidas pelo governo, tanto no sentido de 

necessidades de implantação/implementação, quanto no desenvolvimento de medidas de 

análises das próprias ações, advogadas por Azevedo (2011, p. 17) como ―sendo tudo o que um 

governo faz ou deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões‖. 

No tocante às políticas educacionais, cujo recorte temporal se dá a partir dos anos 

de 1990, considera-se que elas foram conduzidas como fatores importantes capazes de 

integrar os países emergentes a partir das diretrizes estabelecidas por seus estadistas. Essa 

década foi considerada como marco delineador das políticas educacionais pelas 

expressividades dos movimentos sociais e suas lutas pela garantia dos direitos 
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constitucionais
23

 e, nessa concepção, a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988 

(início dos anos 1990), a educação passa a ser defendida como fenômeno indispensável para o 

processo de desenvolvimento do país. 

Muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, na década de 1990, deram 

início às grandes reformas educacionais, abrangendo diversos segmentos da educação e do 

ensino, dentre eles, o financiamento da educação, a gestão educacional, legislações, entre 

outras dimensões. Para tanto, foi divulgado que as reformas nesses segmentos da educação 

tinham por objetivo garantir educação básica para todos e, a partir de então, se afirma que a 

educação começa a ser pensada como mecanismo para o desenvolvimento do país. 

No entanto, o que se pode observar é que a política educacional passou a ser 

considerada um marco no bojo das políticas sociais, subordinada à lógica econômica 

(PERONI, 2006). Ou seja, as reformas educacionais foram resultados das lutas de interesses 

entre os organismos externos e internos, no embate dos conflitos de classes no processo de 

acumulação do capital. 

 

2.2  Política de Formação de Professores Pós-1990 

 

A partir da segunda metade dos anos de 1990, muitas mudanças ocorreram no 

sistema brasileiro de educação, principalmente, quanto à pós-promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96. E não foi diferente no campo da 

formação de professores, sobretudo, para os profissionais que já atuavam e/ou estavam em 

exercício da docência na educação básica. 

Com a referida lei, houve novas discussões e extensos debates por todo o país 

sobre as políticas educacionais em todas as suas complexidades e particularidades, dentre 

elas, a formação de professores.  

Hofling (2001) considera relevantes os impactos dos movimentos sociais no 

desenvolvimento das políticas sociais. Ao se observar por essa perspectiva, entende-se que a 

luta pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional se constitui como um 

marco referencial das políticas públicas educacionais dos anos noventa. 

 

                                                
23 Momentos marcados pelas lutas dos movimentos sociais surgidos nos anos de 1980 e fortalecidos nas décadas 

seguintes, sobretudo, a partir da Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, no que diz respeito à 

Educação, trazendo, em seu artigo 205, que a educação é um dever do Estado. 
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2.2.1 A LDB 9394/1996: um divisor de águas para formação docente 

 

Vale salientar que a formação de professores torna-se uma discussão tão velha 

quanto recente. Saviani (2013) diz que a inquietação com a temática de formação de 

professores não é um assunto da contemporaneidade, ou seja, já estava exposto nos ideais de 

Comenius
24

 desde o século XVII. 

Contudo, encontram-se evidências nos estudos de Saviani (2013) de que somente 

a partir do século XIX, mais pontualmente, com o advento da Revolução Francesa
25

, a 

formação docente ganhou relevância, possivelmente pela necessidade instrucional da 

população. Entretanto, em nível de Brasil, a formação de professores só aparece em evidência 

a partir da independência do país e da criação das escolas normais. 

Partindo da perspectiva do Brasil, apresenta-se uma breve retrospectiva sobre a 

formação de professores, sob a ótica da legislação que organiza o ensino no Brasil – as Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação –, pois entende-se ser importante situá-la sob esse aspecto, 

o que a torna relevante para se compreender a formação ao longo das últimas décadas. 

A aprovação da LDB, em 1996, ficou marcada como um episódio substancial na 

história do Brasil, principalmente, em relação à reestruturação do Estado e o novo modelo 

econômico instaurado no país, pautado, à época, pela política neoliberal. Os embates políticos 

e ideológicos evidenciavam a necessidade de repensar a questão da formação de professores 

no país e estas mobilizações sociais implicaram na aprovação da referida lei. Freitas (2007) 

salienta que ―as mudanças encontraram no processo de elaboração e aprovação da LDB, em 

1996, o marco da institucionalização das políticas educacionais, gestadas desde o início da 

década de 1990‖ (FREITAS, 2007, p.25). 

A LDB de 1996 em vigência no país é a lei maior da educação e ela regulariza e 

determina o cumprimento e atendimento das necessidades do ensino em todas as modalidades 

e dá outras providências do âmbito educacional, dentre elas, a formação de professores. Nessa 

                                                
24

 Comenius é um pensador do século XVII, pioneiro na proposta de uma educação democrática, é considerado o 

pai da Didática e da pedagogia moderna. Comenius produziu vários textos relativos à educação. Portanto, João 

Amós Comênio (1592-1670) – um pastor e bispo dos morávios (atual República Tcheca), conhecido mais pelo 

seu nome em latim, Comenius  – é um pensador do século XVII, que antecede a Rousseau em relação às 

propostas para a educação infantil, sendo considerado um pioneiro nesta área. A sua obra Didática Magna 

(1632) é definida por ele como ―um método universal de ensinar tudo a todos‖ (CÔMENIO 1966, p. 45). 
25

 Revolução Francesa foi um movimento social e político que aconteceu na França em 1789. Durou até 1799, 

sendo, portanto, um movimento que gerou a queda do absolutismo da França, alterando o quadro político e 

social da França, influenciada pelos ideais do Iluminismo. Portanto, possibilitou a ascensão da burguesia ao 

controle do poder político, consolidando o Estado Burguês, além das condições necessárias para o início da 

Revolução propriamente dita com a expansão da industrialização na França. Considera-se que a Revolução é o 

acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. 
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questão, há sete artigos, do art. 61º ao art. 67º, que versam exclusivamente sobre as questões 

relacionadas à formação de profissionais de educação. 

No artigo 61º, a LDB discute a formação na perspectiva da associação entre 

teorias e práticas, destacando a necessidade de aproveitamento das experiências das práticas 

docentes, enfocando a formação em serviço (BRASIL, 1996). Do mesmo modo, o artigo 62º 

enfatiza que formação de docentes para atuar na educação básica deve ser feita em nível 

superior em curso de licenciatura de graduação plena (BRASIL, 1996). 

Nessa perspectiva, o artigo 63º preconiza a criação de cursos e programas de 

formação docente para profissionais da educação básica, em atendimento aos docentes dos 

anos iniciais de ensino, bem como programas de formação pedagógica para profissionais com 

diplomas de educação superior que atuam ou desejam atuar na educação básica (os bacharéis), 

além de programas para educação continuada em diversos níveis (as pós-graduações) 

(BRASIL, 1996). O Parfor, enquanto programa especial para atender a essas demandas, 

encontra-se ancorado neste artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

O artigo 64º apresenta o curso de Pedagogia como instância de formação dos 

profissionais de educação para as tarefas não docentes, isto é, para outras possibilidades 

dentro do contexto da escola, ou seja, obrigatoriedade do curso de graduação em pedagogia 

para atuarem na administração, planejamento, supervisão e orientação educacional. Ou a 

formação nessa perspectiva em curso de pós-graduação, contanto que seja garantida, nesta 

formação, a base comum do curso (BRASIL, 1996). 

Nesse contexto, o artigo 65º da LDB destaca que ―a formação docente, exceto 

para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas‖ 

(BRASIL, 1996). Entende-se que esse artigo trata da fundamentação para a prática de estágio, 

com finalidade de integralização das atividades acadêmicas próprias da formação docente em 

nível de graduação/licenciatura. Do mesmo modo, o artigo 66º traz as orientações 

relacionadas aos processos de formação e inserção à docência superior, ou seja, aspectos 

relacionados à formação docente, onde consta que ―a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado‖ (BARSIL, 1996). 

O artigo 67º do Título VI da LDB de 1996 – dos Profissionais da Educação – 

enfatiza a valorização dos profissionais da Educação, incluindo o aperfeiçoamento 

profissional continuado (formação/qualificação continuada), progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação (BRASIL, 1996). Portanto, os sete artigos mencionados se referem à 

obrigatoriedade da formação superior para o docente atuar na educação básica e superior. 



 

52 
 

Embora a LDB de 1996 apresente avanços no tocante às políticas para formação 

docente em nível superior, em que determina que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental 

oferecida em nível médio na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

 

Esse artigo 62º apresenta um adendo que traz dubiedade em sua interpretação, por 

destacar que ―nas quatro primeiras séries do ensino fundamental oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal‖ (BRASIL, 1996). 

Nesse contexto, Saviani (2012, p, 43), ao falar sobre aspectos da LDB na 

perspectiva da formação de professores, salienta que, de modo geral, ―em alguns aspectos a 

legislação provoca consequências positivas, em outros, consequências negativas‖, por 

exemplo, ao estabelecer em seu artigo 62° que ―a formação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em nível superior‖. Essa prerrogativa favoreceu a corrida 

emergencial e aligeiramento em busca pela formação superior, bem como a expansão das 

instituições privadas de ensino superior e o crescimento da modalidade de Ensino a Distância.  

A determinação da formação superior para atuar nos anos iniciais, apresentado por 

partes no artigo 62º da LDB, corroborou para isso, uma vez que o Artigo 87º das Disposições 

Transitórias da LDB, em seu inciso 4º reitera a necessidade e ―urgência‖ para a formação, 

determinando a data limite para admissão de professores sem a habilitação em nível superior. 

Contraditoriamente, porém, a segunda parte do artigo 62º da LDB ―admite, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal‖ (BRASIL, 

1996). Entretanto, vale destacar que, atualmente, esse artigo 62º da LDB já está superado. 

Essa contradição entre a redação dada ao artigo das Disposições Transitórias e a 

interpretação desse artigo da LDB de 1996 gerou problemas para muitos municípios e redes 

básicas de educação, visto as condições de formação do quadro de profissionais em relação à 

formação. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) (2001-2010) estipulou como 

percentual que, até os anos de 2011, mais da metade (cerca de 70%) dos professores da 

educação básica deveriam concluir sua formação em nível superior em curso específico de seu 

campo de atuação. Em 2003, o Conselho Nacional de Educação (CNE) sancionou um parecer 

validando o que está posto no artigo 62º da LDB, no que tange à admissão com formação 
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mínima em nível médio, na modalidade Normal, para os docentes do ensino fundamental e 

educação infantil, referendando, assim, a dualidade na formação de professores para essas 

etapas da educação básica. 

Porém, as dúvidas, a instabilidade na categoria e o temor frente à preocupação dos 

professores sem a formação exigida por lei, sob a ameaça de que, muito provavelmente, 

teriam que deixar de lecionar, perturbou os educadores e os colocaram suscetíveis a aceitarem 

as diversas modalidades e origens de cursos que chegavam até eles. Hoje, como já afirmado, 

considera-se que o artigo 62 da LDB já foi superado. 

De acordo com Scheibe (2014) e Brzezinski (2008), influenciados pelos 

organismos internacionais, os governos passaram a adotar programas especiais e de caráter 

emergencial para ofertar a formação dos docentes da educação básica em nível superior. 

Scheibe (2014) salienta que tal medida integra as exigências postas na LDB de 

1996, em consonância com a perspectiva educacional do modelo neoliberal, pois a autora 

indica que houve a continuidade da expansão da educação básica atendendo as diretrizes 

regulamentadoras das últimas décadas. 

De acordo com Mororó (2012), Brzezinski (2008), Freitas (2012) e Sheibe (2014), 

as políticas de formação de professores, a partir dos anos 2000, foram intensificadas no país, 

ganhando centralidade nas agendas do governo, muito embora se saiba que isso se deve às 

respostas aos acordos estabelecidos com os organismos multilaterais. 

Nesse contexto, Freitas (2012) enfatiza que, a partir da década de 1990, a 

discussão a respeito da formação de professores no país adere ao projeto neoliberal, de modo 

que a escola assume um papel relevante. Ou seja, nesse sentido, a formação de professores 

torna-se uma estratégia em resposta aos problemas existentes originados pela crise do 

desenvolvimento do capitalismo instaurados desde a década de 1970. Portanto, a formação 

docente passou a ser um importante fator para a consolidação das reformas educacionais. 

Assim, pode-se concluir que as reformas educacionais implementadas no Brasil a 

partir dos anos de 1990 consistem em respostas dadas frente à subordinação às 

recomendações dos organismos internacionais. Hofling (2001) entende que tais políticas estão 

voltadas para atender uma demanda emergencial, como resultados do ―poder de pressão e 

articulação de diferentes grupos sociais no processo de estabelecimento e reivindicação de 

demandas‖ (HOFLING, 2001, p. 40). 

Assim, Freitas (2012) e Maués (2003) pontuam que os programas de formação 

emergenciais e aligeirados têm a ver com os interesses do capital. Por exemplo, o ensino 

básico (e técnico) está na mira do capital pela sua importância na preparação de um ―novo‖ 
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trabalhador (FREITAS, 2012, p. 127). Ao aumentar o número de professores com a formação 

em nível superior, logo ocorrem mudanças nos índices estatísticos. Nesses moldes, o Brasil (e 

os países periféricos) aparece como país que prioriza a educação e a formação dos 

educadores.  

Sendo assim, os programas de formação tem vida útil, isto é, datas para início e 

fim e não se configuram como políticas contínuas e, sim, emergenciais. Assim, foi surgindo a 

criação de alguns programas emergenciais para formação de professores, em sua maioria 

financiada pelo Banco Mundial, dentre eles, pode-se citar o Programa de Formação de 

Professores em Exercício (Proformação)
26

 de 1999. O referido programa era oferecido na 

modalidade de educação a distância e surgiu para atender à formação de professores sem a 

formação necessária para atuar nas turmas do ensino fundamental, situação com 

predominância nas regiões norte e nordeste e centro-oeste do país. Entretanto, em muitas 

regiões brasileiras, o Programa atendeu aos professores em exercício no sistema de ensino dos 

anos finais do fundamental e, em alguns casos, com atuação no ensino médio.  

Como já mencionado anteriormente, a partir dos anos de 1990, mas, sobretudo, 

após a LDB 9.304/96, a formação de professores ganhou notoriedade e centralidade nas 

agendas do governo e nos debates em nível de políticas públicas de educação, alicerçado pelas 

medidas estabelecidas pelas diretrizes dos organismos internacionais, principalmente o Banco 

Mundial através de empréstimos para financiamento junto ao governo federal. 

Ou seja, as políticas educativas neoliberais têm por interesse atender às exigências 

do trabalho docente, sendo ―exigência para responder ao padrão de qualificação emergente no 

contexto de reestruturação produtiva‖ (OLIVEIRA 2001, p.51) na perspectiva da adequação 

ao modelo de reestruturação do capital. 
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 O Programa de Formação de Professores em Exercício foi criado em 1999, com objetivo de oferecer formação 

a professores sem habilitação por áreas que lecionavam nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Em 

1999, cerca de 30%, dos 456 mil professores de ensino fundamental no norte, nordeste e centro-oeste não tinham 

habilitação para lecionar, ou seja, tratava-se de professor leigo, e na modalidade de educação a distância o curso 

habilitou professores em nível médio, com habilitação em magistério. O Proformação era realizado em parceria 

entre o Ministério de Educação, estados e municípios. Com duração de dois anos, era organizado em quatro 

módulos semestrais. Foi desenvolvido especialmente para atender professores dos estados das regiões norte, 

nordeste e centrooeste. É um programa que foi projetado através de uma parceria entre União, Estados e 

Municípios, onde cada parte colabora significativamente na sua execução (Guia geral do PROFORMAÇÃO – 

2000, p. 35). Além de professores leigos da educação básica, atendia também os professores com atuação nos 

anos finais do ensino fundamental sem a formação em suas respectivas áreas. Teve duração entre 1999 até os 

anos de 2004 e formou mais de 27 mil professores (INEP, 2004). Abrindo um parêntese, aqui, para acrescentar 

que na UESC, o Proformação ofereceu a formação para professores leigos (sem o ensino médio), mas a 

concentração de turmas foi para aqueles que atuavam em escolas estaduais, com alunos de 5ª a 8ª séries e Ensino 

Médio. Os cursos oferecidos: Letras, Matemática, Biologia e História, com duração de 3 anos e certificados 

como Licenciatura Plena.  
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Os primeiros programas especiais de formação docente tiveram sua origem por 

iniciativa, principalmente, dos governos estaduais ou decisões de Instituições de ensino 

superior públicas em convênios com governos municipais. Nessa perspectiva, no estado da 

Bahia, a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) foi pioneira na adesão dessa modalidade de 

formação – para profissionais em exercícios (MORORÓ, 2012). 

 

Começam a tomar corpo nas universidades baianas a partir de 1998, quando então, a 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB, pioneiramente, lança o Programa Rede 

UNEB 2000, realizando a primeira seleção de professores/alunos para a etapa que se 

iniciaria em março de 1999. (MORORÓ, 2012, p. 3514). 

 

No contexto das universidades baianas em relação à nova estruturação do ensino 

superior, a fim de atender aos professores em exercício da profissão e sem a formação 

necessária em conformidade com a legislação, além da UNEB com o Programa 

Rede2000/UNEB, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) também cria o 

Rede/UEFS; a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), o Programa de 

Formação de Professores da UESB; a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com o 

Programa de Formação de Professores em Atuação na Educação Básica – Proação
27

; além da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o Projeto Formação de Professores em serviço 

de Irecê. 

A partir de então, a modalidade de formação presencial para professores em 

exercício, no estado da Bahia, foi regulamentada pelo Decreto nº 8.523/2003, em parceria 

conveniada entre as universidades públicas e a Secretaria Estadual de Educação, a fim de 

oferecer cursos de graduação para os profissionais de educação em exercício da docência na 

Educação Básica da rede pública de ensino. 
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 Programa criado para professores em exercício que já atuavam nas escolas municipais, com alunos da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O curso tinha duração de 3 anos e certificava como 

Pedagogo. O Proação era um convênio formado entre os governos municipais e a instituição (UESC) – o 

Proformação, como visto anteriormente, era convênio entre estados e instituições.  O Proação integra o Programa 

de Formação de Professores em Atuação na Educação Básica da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

Aprovado em 1999 pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) ofertou, por três 

edições, o curso de Pedagogia com habilitação em Formação de Professores de Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. Essa implantação ocorreu através do esforço conjunto do Departamento de 

Ciências da Educação (DCIE) da UESC e dos Secretários de Educação dos Municípios conveniados, por 

entenderem a importância de possibilitar aos professores que atuam na Educação Básica o acesso à formação em 

nível superior (MEIRELES, 2014, p. 18).  A primeira edição o PROAÇÃO foi realizado em parceria com as 

prefeituras dos municípios de Camacã, Pau Brasil, Mascote, Arataca, Jussari, Santa Luzia e Porto Seguro, 

atendendo a 150 alunos no polo de Camacã e a 50 alunos no polo de Porto Seguro. Em 2002, atendeu a 200 

alunos de catorze municípios da sua área de influência – Aurelino Leal, Almadina, Aiquara, Barra do Rocha, 

Coaraci, Ibirapitanga, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Ilhéus, Santa Cruz da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca 

(MEIRRELES, 2014, p. 20). Em 2007, o programa foi finalizado formando  mais 200 professores em parceria 

com os municípios supracitados. 
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Em 2009, o Ministério da Educação, através do Decreto Presidencial nº 

6.755/09
28

, instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, com intento de fomentar, coordenar e financiar a formação inicial (e 

continuada também) dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica. 

Estabelece-se que a implantação dessa política de formação deva ser estabelecida 

em regime de colaboração entre os entes federados (União, Estados e Municípios), medida 

esta endossada pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e reiterada pela LDB 9394/96, ao 

estabelecer no artigo 8º que ―a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino‖ (BRASIL, 1996). 

Portanto, para contemplar o inciso III do artigo 11º do Decreto 6.755/2009, fica 

definido que cabe à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

a ―oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais dirigidos 

aos docentes em exercícios pelo menos três anos na rede pública de educação básica‖ 

(BRASIL, 2009). 

A partir da política maior (Decreto nº 6.755/09), surge o desdobramento, através 

da Portaria Normativa nº 09, com a criação do Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor), a fim de atender às demandas por formação inicial dos professores 

em exercícios das redes públicas de educação básica. 

De acordo com a CAPES (BRASIL, 2015), o Parfor, desde sua implantação, 

apresenta evolução em seu processo de institucionalização e crescimento no ingresso de 

professores estudantes nos cursos de licenciaturas em todo o país. Assim, não tem como negar 

a validade e a legitimidade do Parfor, enquanto política nacional de formação de professores 

para a educação básica que tem alcançado o interior do país. 

Entretanto, é preciso pensar o Parfor no âmbito de uma política pública, a qual 

nunca vem desprovida de interesses, do mesmo modo, enquanto política, não vem destituída 

de contradições. No que tange às políticas emergenciais para formação de professores, é 

necessário pensar sobre a questão da qualidade das formações disponibilizadas. Tem-se em 

vista que não somente os resultados genéricos são importantes, principalmente, diante dos 

dados apresentados em relação ao contingente de professores e suas respectivas formações no 

país. 

                                                
28

 Revogado pelo Decreto nº 8.752 de 09 de maio de 2016, que institui a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica, com a finalidade de fixar seus princípios e objetivos, e de organizar seus 

programas e ações, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância com o Plano 

Nacional de Educação – PNE. Aprovado pela Lei n o 13.005, de 24 de junho de 2014 e, com os planos decenais 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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O Parfor, no contexto de política pública para formação de professores, 

principalmente tomando como referência a sua abrangência e seu alcance quantitativo, é, de 

fato, um programa que constitui um avanço no campo da formação de professores (GATTI, 

2013). 

 

2.2.2 A Lei 13.478/2007: formação docente pelo processo seletivo diferenciado – PSD 

 

Em 2017, com a aprovação da Lei de nº 13.478 de 30 de agosto, alterou-se a LDB, 

mais precisamente o artigo que versa sobre a formação de professores. Com essa alteração, 

percebe-se que o próprio formado do Parfor passa a ser contemplado sob uma nova 

perspectiva, tendo em vista que a nova lei dá direito aos professores em atuação do magistério 

ter o ingresso nas universidades a partir do processo seletivo diferenciado (PSD). 

 

O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores 

de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo 

diferenciado (BRASIL, art. 62º b, 2017). 

 

Entende-se que a Lei nº 13.478/2017 representa um mecanismo diferenciado 

capaz de atender aos professores ―das redes públicas municipais, estadual e federal que 

ingressaram por concurso público, que tenham pelo menos três anos de exercício da profissão 

e que não sejam portadores de diploma de graduação‖ (BRASIL, 2017), principalmente 

aqueles que estejam alocados em regiões isoladas dos municípios.  

Entretanto, o debate a respeito desse novo dispositivo tem gerado uma discussão 

ampla entre acadêmicos, pesquisadores e estudiosos brasileiros, que investigam a temática da 

formação de professores e as políticas educacionais para tal, por conta do aspecto de seleção a 

partir do PSD. Há quem tece críticas sobre a forma diferenciada de ingresso desses 

profissionais do magistério no ingresso às instituições de ensino superior. Bem como há as 

especificidades e adversidades da realidade desses municípios e dos seus professores. Deve-se 

levar em consideração, por esse viés, que a Lei nº 13.478/2017 contempla, por exemplo, 

aqueles ―dois‖ professores que lecionam Física em região isolada do município, assim, eles 

poderão frequentar o curso na instituição de ensino superior mais próximo do seu respectivo 

município. 

Outro ponto que amplia as discussões a respeito da lei é que ela não evidencia 

com clareza de que maneira as instituições de ensino superior devem adotar e/ou levar a efeito 

esse PSD, uma vez que os dispositivos da lei não apresentam nenhuma indicação a respeito 
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desse processo, apenas destacam que as instituições devem regulamentar a referida 

modalidade de acesso, a partir da autonomia didática científica das instituições. 

 

As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras 

licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos 

certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os 

respectivos cursos (BRASI, 2017, 2º §). 

 

Essa questão do entendimento sobre o processo diferenciado gera entendimento 

contraditório, por inúmeras razões, sobre o que entender por seleção diferenciada. Parte-se da 

prerrogativa da diferenciação no cronograma? No conteúdo? Ou oferecimento de eventuais 

vagas remanescentes do processo seletivo regular? Adota-se apenas a exigência de prova da 

redação? São questionamentos dessa natureza que ampliam as discussões e debates acerca das 

políticas emergenciais de formação docente e, nesse aspecto, mais especificamente a nova lei, 

de nº 13.478/2017. 

Por essas e outras questões, a aprovação dessa lei tem repercutido nos debates 

entre as instituições de ensino superior, pesquisadores e colegiados de cursos. Por que esse 

professor tem uma forma diferenciada de ingresso, se outro professor tem que provar que 

apresenta as condições mínimas para entrar na instituição pelo Parfor? Entretanto, o 

argumento de defesa força mostrar para as redes de ensino e os colegiados que se existe dois 

professores de Física, por exemplo, sem a formação, ou de Pedagogia, sem a formação, por 

que eles devem ficar de fora? Esse dispositivo da Lei nº 13.478/2017 confere um impacto 

relevante diretamente e fortemente à política do Parfor.  

 

2.3 O Parfor seu contexto político e produção acadêmica 

 

As políticas públicas de reconhecimento da formação de professores tomaram 

centralidade no Ministério da Educação a partir da criação de estratégias, medidas e 

programas para atender aos profissionais de educação (BRASIL, 2015), a saber: 

 

A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica; o 

Programa de Formação de Professores em Exercício/Proformação; o Proinfantil; a 

Pró-Licenciatura; o ProIfem; o Programa Universidade para Todos/PROUNI; o Pró- 

Letramento; o Programa Universidade Século XXI; o Pro Docência; o PARFOR 

(BRASIL, 2015, p. 38). 

 

Com a implantação desses programas e com o intuito de atingir a formação de 
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professores, tem-se visto que, desde os anos de 2000 e ao longo dessa década, o surgimento 

de políticas emergenciais para a formação vem sendo evidenciado no país. Quando se observa 

a educação no Brasil em termos de políticas educacionais em uma perspectiva de linha do 

tempo após os anos de 1990, nota-se que medidas foram tomadas em favor da educação 

brasileira e, nesse aspecto, relativas à formação de professores. 

Nos anos de 2007, mais precisamente no mês de abril, o governo federal instituiu 

o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), documento que se tornou marco das 

políticas educacionais no país. Nesse contexto, o PDE (2007) constitui um projeto sistêmico e 

com propostas para médio e longo prazo (assentado em seis pilares), cuja finalidade consiste 

no aperfeiçoamento da qualidade da educação brasileira, sendo prioridade a educação básica. 

 

O PDE busca, de uma perspectiva sistêmica, dar consequência, em regime de 

colaboração, às normas gerais da educação a articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico que se realiza no território, ordenado (BRASIL, 2007, p, 11). 

 

No contexto do PDE (2007) dentre os (quatro) eixos relevantes no processo 

educacional, sobretudo, na educação básica, dois deles tratam de aspectos importantes no 

processo das políticas educacionais, sendo que um deles diz respeito à formação de 

professores e, consequentemente, à valorização dos profissionais da educação. 

Dentre os aspectos relevantes apresentados no PDE (2007), no que diz respeito à 

valorização dos docentes da educação básica, a formação inicial e continuada aparece entre os 

quatro principais eixos. Nesse sentido, o documento entende a formação como fator 

importante para dirimir as adversidades cotidianas das práticas pedagógicas. 

Observa-se, portanto, que para atender aos objetivos do PDE, foi instituída a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (PMCTE). Neste 

decreto, a formação de professores ganha, a partir de então, novas perspectivas. A meta doze, 

por exemplo, aponta a necessidade de instituir programa próprio ou em regime de colaboração 

para formação inicial e continuada de profissionais da educação (BRASIL, 2007). 

Desse modo, as orientações estabelecidas no PMCTE determinam a necessidade 

dos entes federados (Distrito Federal, Estados e Municípios) elaborarem seus respectivos 

planos de ações, com o apoio financeiro do Ministério da Educação, tendo por finalidade 

atender ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Metas Todos pela Educação. O 

plano traz vinte e oito metas e/ou diretrizes determinadas, as quais orientam os municípios a 

pensar ações articuladas para cumprir com as diretrizes estabelecidas. 

Nesse sentido, surge, em 2008, no contexto das políticas educacionais no país, 
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associado ao Plano de Desenvolvimento da Educação, o Plano de Ações Articuladas (PAR), 

instrumento criado para viabilizar o planejamento e diagnóstico das demandas dos estados e 

municípios, baseado em quatro eixos multidimensionais de ações para educação, sendo: a) 

gestão educacional; b) formação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar; 

c) práticas pedagógicas e avaliação; e d) infraestrutura física e recursos pedagógicos. Os 

municípios receberam o suporte financeiro e técnico do Ministério da Educação na realização 

desse diagnóstico, que visava ao cumprimento das metas estabelecidas no PMCTE. 

Através da adesão dos municípios ao PAR, foram estabelecidas condições para 

anuência aos convênios, aos programas educacionais de formação e aos recursos financeiros 

para atender às demandas municipais (BRASIL, 2007). 

Segundo Abdalla (2012), 5.563 (cinco mil quinhentos e sessenta e três) 

municípios brasileiros assinaram o termo de adesão ao PMCTE e, consequentemente, ao 

PAR. Para Gatti, Barreto e André (2011), nesse contexto, o PAR é, para o Ministério da 

Educação, de extrema relevância, tendo em vista que ele é um parâmetro regulador financeiro 

das políticas federais educacionais. 

 

O PAR acentua o caráter centralizador das políticas educativas na esfera federal. 

Uma vez que todas as transferências voluntárias e a assistência técnica do governo 

federal passam a ser vinculadas à adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação e à elaboração do PAR, este constitui um instrumento adicional de 

regulação financeira das políticas docentes (GATTI;BARRETO; ANDRÉ, 2011, 

p.35). 

 

 

De acordo com as autoras, para além desse aspecto, o referido instrumento 

abordava a elaboração das ações dos municípios, estados e Distrito Federal, de modo que 

todos eles elaboraram seus planos de ações articuladas e apontaram a formação de professores 

como necessidade crucial das respectivas redes de ensino.  

Esse dado implicou ao Governo Federal, através do Ministério de Educação, criar 

uma política pública para atender à demanda apresentada. Assim, em 2009, através do 

Decreto nº 6.755, foi instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (em 2016, esse decreto foi revogado, o qual já foi sinalizado 

anteriormente). Baseado no Decreto nº 6.755/2009, a política objetivava a oferta e expansão 

de cursos de formação inicial e continuada para profissionais do magistério sendo oferecidos 

pelas instituições públicas de educação superior. 

É a partir dessa condição que começa a ser delineado, enquanto proposta para a 

formação inicial, a elaboração de um plano/programa para atender às necessidades e 
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demandas apresentadas pelos estados e municípios quanto à necessidade de formação 

docente, a qual já havia sido sinalizada como prioridade. 

Para Mororó (2012), esse reconhecimento da formação de professores como 

estratégia fundamental para a implantação das reformas educacionais tem também, 

contraditoriamente, deslocado para o Estado o compromisso de assumir e assegurar o direito à 

formação, o que pode ser considerado um avanço para o sistema educacional. 

E, através da portaria Normativa de nº 09 de 2009 (elaborada três meses depois) – 

instrumento originado do desdobramento da Política Nacional de Formação de Professores 

(6.755/09) –, dá-se origem ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (Parfor), instrumento para atender às demandas da formação de professores. 

A criação do Parfor, portanto, pode ser considerada como uma ação do governo 

para a efetivação das diretrizes expressas na Constituição Federal Brasileira (1988), no 

tocante a assegurar o direito social à educação enquanto direito de todos, enfatizando o dever 

do Estado em regime de colaboração entre os seus entes federados. 

O Parfor é um plano emergencial (com tempo determinado para início e fim, 

ainda que não tenha data oficial) para atender ―o docente sem formação adequada a graduar-

se nos cursos de primeira licenciatura, com carga horária de 2.800 horas mais 400 horas de 

estágio para professores sem graduação‖ (BRASIL 2009, p.7). Ofertando cursos para os 

docentes em nível de segunda licenciatura para professores licenciados, desde que estejam em 

atuação em área diferente da sua formação inicial, além de atender aos bacharéis que estão em 

exercício da docência, na perspectiva de formação pedagógica (BRASIL, 2009). 

Segundo os dados do Educacenso de 2007, um contingente de aproximadamente 

600 (seiscentos) mil professores com atuação nas escolas públicas das redes básicas de ensino 

ainda estavam sem a formação inicial em nível superior ou atuando em áreas diferentes da sua 

formação inicial. E para atender a essa demanda, a política nacional de formação, através do 

Parfor, previu formar até o ano de 2014 cerca de 330 (trezentos e trinta) mil professores com 

formação adequada. 

Foram estabelecidos dez objetivos a serem alcançados pelo Plano Nacional de 

Formação, dos quais se evidencia, aqui, três, no que concerne taxativamente à formação de 

professores em exercícios, como sendo: 

 
IV- identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de ensino por 

formação inicial e continuada de profissionais do magistério; 

V- promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e 

continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira; 

VI- ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública que tenham 
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sido licenciados em instituições públicas de ensino superior, preferencialmente na 

modalidade presencial (BRASIL, 2009). 

 

 

Portanto, através do Parfor, muitos professores tiveram a oportunidade de 

ingressar em cursos superiores de natureza de formação pedagógica em universidades 

públicas espalhadas nas cinco regiões do país. 

 
O Parfor em parceria com as secretarias estaduais, municipais e as universidades 

públicas, prevê organizar as demandas e ofertas dos cursos de formação inicial e 

continuada do país até o ano de 2014, tendo como meta alcançar os 600 mil 

professores das redes públicas que não têm formação adequada (MORORÓ, 2012, p. 

1213). 

 
 

Nesse aspecto vale salientar que, inicialmente, apenas as instituições públicas 

faziam parte do processo de implantação do Parfor oferecendo cursos de formação. 

Entretanto, a partir de 2013, a Capes, juntamente com a Diretoria de Educação 

Básica Presencial (DEB), por meio do lançamento de edital nº 30/2013, abriu concessão para 

participação no processo às instituições privadas sem fins lucrativos, habilitando-as ao 

oferecimento de cursos pelo Parfor (BRASIL, 2013, p.13). 

De acordo com dados da Capes (2013), foram muitas instituições que 

manifestaram interesse, das quais um quantitativo de trinta e duas instituições aprovadas a 

oferecer turmas de formação docente no Parfor nas respectivas instituições (BRASIL, 2013). 

O Parfor, embora considerado um programa de natureza emergencial, cujo intuito 

consiste na correção dos déficits significativos em relação à formação de professores, tem 

sido considerado um dos planos criados nas últimas décadas com maior longevidade e 

abrangência nacional, principalmente de alcance aos municípios do interior do país. 

Segundo dados do Ministério da Educação, em 2009, o país apresentava um 

contingente de aproximadamente 1.977.978 (hum milhão novecentos e setenta e sete mil e 

novecentos e setenta e oito) professores com regência de classe nas redes básicas de educação 

e, destes, cerca de 636.800 (seiscentos e trinta mil e oitocentos) professores sem a formação 

superior, ou seja, representando cerca de 32% desse montante. Perceberam também que, na 

região nordeste, estava a maior demanda por formação, principalmente quando comparado 

com a média nacional, ou seja, 48,1% de professores, com mais de 300.000 (trezentos mil) 

docentes sem formação superior em suas redes de básica de ensino.  

Dados da Capes (2015) mostram que entre os anos de 2009 a 2014 cerca de 
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79.060
29

 (setenta e nove mil e sessenta) professores efetuaram matrícula em cursos oferecidos 

pelo Parfor em todo país. Sendo assim, um total de 49,32% correspondendo à região norte, 

seguido da região nordeste com 38,08%, sul com 7,26%, seguido da região sudeste com 

3,67% e região centro-oeste com 1,66%. Observando esses dados apurados em 2015, pela 

Capes, é possível deduzir que houve um avanço considerável de matrículas na região norte do 

país. 

Os dados constatam a necessidade da formação inicial, pois aponta que deste 

quantitativo significativo de matrículas, 67.810 (sessenta e sete mil oitocentos e dez) 

compreendiam a primeira licenciatura, ou seja, para professores sem a formação inicial em 

nível superior. A segunda licenciatura registrou 10.518 (dez mil quinhentos e dezoito) 

professores matriculados e somente 732 (setecentos e trinta e dois) na formação pedagógica. 

Entretanto, o Censo Escolar de 2015 apontou que um dos grandes gargalos da 

educação, no que diz respeito à docência, está nos dados referentes ao número de professores 

que ministram aulas em disciplinas para as quais não tem formação específica. Nesse 

contexto, o curso de Pedagogia, cuja finalidade consiste em licenciar professores para atuação 

nos anos iniciais da educação básica, ou seja, ―com prioridade na formação para o magistério 

das séries iniciais do ensino fundamental e das matérias pedagógicas do ensino médio‖ 

(MACEDO, 2003, p.25), atualmente, não apresenta demanda quantitativa de professores com 

formação na essa área.  

Freitas (2014) apresentou em um dos estudos que o quantitativo do curso de 

Pedagogia aparece com expressividade de matrículas, de modo que as instituições privadas 

presenciais e na modalidade a distância (EaD) alcançaram aproximadamente 43% dos 

matriculados. É expressivo o quantitativo de matrículas entre centros universitários privados, 

faculdades privadas e universidades públicas. Portanto, em tese, a necessidade de pedagogos 

para atender ao ensino inicial já está superada no Brasil. 

De acordo com os dados da Capes (2016), entre 2009 e 2016, no que diz respeito 

à formação de professores da educação básica, a Capes investiu o equivalente a 

R$661.871.194,36 (seiscentos e sessenta e um milhões e oitocentos e setenta e um mil e cento 

e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) para formação docente na modalidade 

presencial.  

                                                
29

 No ano de 2009, o equivalente a 10.105; em 2010, um total de 24.601; seguido de 2011, com 12.447; em 2012, 

16.853 professores efetuaram matrículas; em 2013, 6.712; e, em 2014, 8.342 professores se matricularam em 

cursos oferecidos pelo Parfor em todo país (CAPES, 2015). 
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Nesse contexto, o Parfor, entre os anos de 2009 a 2016, formou 34.549
30

 (trinta e 

quatro mil e quinhentos e quarenta e nove) professores em serviço. Desse quantitativo, as 

regiões norte e nordeste do país apresentam maior expressividade, principalmente os estados 

do Pará e a Bahia.  

Na região norte do país, o estado do Pará, entre os anos de 2009 a 2014, registrou 

um número de matrículas considerável, comparado com toda região norte, cerca de  61,42% 

do total de matrículas dessa região. Ou seja, um montante de 23.951 (vinte e três mil e 

novecentos e cinquenta e um mil) professores (CAPES, 2015).  

No que tange à região nordeste, entre os anos de 2009 a 2014, o estado da Bahia 

alcançou cerca de 41,92% do total de matrículas em toda região nordestina, ou seja,  um 

contingente de 12.623 (doze mil seiscentos e vinte e três) professores matriculados (CAPES, 

2015). Em 2009, o estado da Bahia apresentava um total de 101.117
31

 (cento e um mil cento e 

dezessete) professores atuando na educação básica sem a formação superior (do total de 

152.648 mil professores no Estado da Bahia, conforme dados do Ministério da Educação, pelo 

Educacenso), sendo que nos anos iniciais e educação infantil havia um percentual ainda maior 

de profissionais sem a formação. Esses dados demonstram um percentual expressivo de 66% 

dos docentes sem a formação necessária, conforme a legislação.  

De acordo com dados da Capes (2015), o curso de Pedagogia representa cerca de 

46,29% dos cursos implantados pelo Parfor no estado da Bahia entre 2009 a 2014, seguido 

pelo curso de Letras com 11,28%, Matemática com 8,61%,  História com 7,12%, Educação 

Física com 6,53%, Biologia com 5,93%, Geografia com 4,15%, Artes com 3,56%, Sociologia 

com 2,97%, Informática com 1,19%, Química com 0,89%, Física e Filosofia com 0,59% e 

Ciências Naturais com 0,30%. 

Mediante os dados do quadro docente no estado da Bahia, a adesão ao Parfor 

constitui-se um fator preponderante, principalmente para atender, em caráter de urgência, 

cursos de primeira licenciatura.  

A previsão da Capes é que, para o ano de 2017, mais 36.871 (trinta e seis mil 

                                                
30

 Segundo dados da Capes (2014), entre os anos de 2009 até 2014, o Parfor havia formado 12.103 professores, 

entre a primeira e segunda licenciatura, sendo 8.315 docentes em nível de primeira licenciatura, 3.529 

professores de segunda licenciatura e 259 docentes em nível de formação pedagógica. Entre 2009 a 2016 

(CAPES, 2016), 34.549 professores formados pelo Parfor, ou seja, houve um aumento quantitativo de 22. 446 

docentes formados nesse percurso. 
31

 Em 2009, a Bahia apresentava cerca de 101.117 professores sem formação superior e teve 6.178 matriculados 

no Parfor;  em 2010, um contingente de 95.936 e teve 9.121 matrículas no Parfor; em 2012, o equivalente a 

71.121 professores e teve 11.551 matrículas efetuadas no Parfor; em 2013, apresentou 71.299 professores sem 

formação e teve 11.831 matrículas no Parfor e 2014, 64. 298 docentes e teve 12. 623 professores matriculados 

nos cursos do Parfor (CAPES, 2015). Observa-se que, no ano de 2014, as matrículas alcançaram um total de 

12.623 professores, ou seja, um percentual de atendimento de quase 20% da demanda existente. 
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oitocentos e setenta e um) professores da educação básica se formem pelo Parfor, 

contabilizando, portanto, entre os anos de 2009 a 2017, o equivalente a 71.420 professores da 

educação básica com formação adequada. 

Em 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) (2014 a 2024), 

da Lei nº 13.005/14, fica estipulado que o ano de 2024 é o limite para que todos os 

professores em atuação na educação básica tenham concluído a formação inicial em nível 

superior na sua área de atuação. A meta 15 (quinze) do plano enfatiza que deve ser ―garantido 

em regime de colaboração entre a União, os Estados e Municípios, assegurar a todos os 

profissionais da educação básica a formação específica em nível superior em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam‖ (BRASIL, 2014). 

Os dados apresentados pela Capes (INEP, 2016), em relação à formação dos 

professores na educação básica, mostram que há no país um total de 2.196.397 (dois milhões 

cento e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete) professores. Desse contingente um total 

de 6.043 (seis mil e quarenta e três) profissionais com apenas a formação em nível 

fundamental e 488.064 (quatrocentos e oitenta e oito mil e sessenta e quatro) educadores com 

nível de formação em ensino médio (pressupõe-se o antigo magistério de Segundo Grau). Do 

montante dos dois milhões de professores da educação básica, um total de 1.702.290 (um 

milhão, setecentos e dois mil, duzentos e noventa) já têm a formação em nível superior e 

494.107 (quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e sete) professores sem a formação em 

nível superior, apenas com nível médio e fundamental em exercício da docência. 

Do total de 1.702.290 com nível superior no país, ainda há um total de 95.401 sem 

licenciatura (possivelmente, nesse total estão os professores com formação em Normal 

Superior e bacharéis), isto é, 1.606.889 do total de profissionais com formação superior já são 

licenciados. Portanto, os dados atuais de 2016 apontam que 77,5 % dos professores da 

educação básica já concluíram sua formação em nível superior. Assim, a pretensão da meta 15 

do PNE (2014), é que em 2024 o país tenha 100% dos professores da educação básica 

formados em nível superior, mais precisamente em licenciaturas nas áreas de atuam. 

 

Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 

educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de 

nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa 

da de atuação docente, em efetivo exercício (BRASIL, 2014). 

 

Esses dados constatam que a política do Parfor tem alcançado os municípios mais 

distantes do interior do Brasil, visando à promoção da formação docente, sobretudo, nas 
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regiões em que a demanda pela formação se faz/fazia extremamente necessária. 

A partir da implantação da Política Nacional de Formação de Professores e, nela, 

constituindo-se o Parfor, com intuito de criar condições para consolidar o plano e dirimir as 

demandas e problemas advindos da sua implementação, através da Portaria nº 883/09, foram 

criados os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (FORPROF). 

 

Os Fóruns são órgãos colegiados que têm como finalidade organizar, também em 

regime de colaboração entre os entes federados, a formação inicial e continuada dos 

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

atribuições são: elaborar e acompanhar planos estratégicos com base no diagnóstico 

e na identificação das necessidades de formação do magistério das redes públicas, 

apoiado no censo escolar da educação básica: articular ações, otimizar recursos e 

potencializar esforços em interação com os sistemas de ensino e instituições 

formadoras sediadas no estado. (GATTI; BARRETO; ANDRE, 2011, p. 54). 

 

O Forprof consistiria no espaço que, de acordo com a legislação e documentação 

legal, se responsabilizaria pela articulação entre a política nacional de formação de 

professores, de modo que efetivamente se materializasse o desenvolvimento do Parfor nas 

instituições de ensino em diferentes estados brasileiros. 

Silva (2015) traz uma discussão pertinente a respeito dos fóruns permanentes, 

mostrando que as contradições são contundentes a respeito desse dispositivo. Para o autor, ―é 

importante destacar que uma das nove atribuições do Forprof era justamente dar amplo 

conhecimento aos sistemas municipais de educação das diretrizes e das prioridades da Política 

Nacional de Formação‖ (SILVA, 2015 p. 62). 

A Portaria MEC nº 883/2009 de criação dos Fóruns Estaduais determina, entre 

suas as principais atribuições, a coordenação das ações de formação de professores, centrando 

as discussões na operacionalização do Parfor, passando a tratar das dificuldades encontradas 

na implementação do programa com diálogo direto com os municípios, secretários, 

professores e instituições de ensino superior. 

Segundo Gatti, Barreto e André (2011), em muitos estados brasileiros as 

secretarias de educação assumiram a responsabilidade pela implantação do Parfor no processo 

de articulação para a materialização e efetivação do plano nos seus respectivos estados. 

No estado da Bahia, a primeira reunião para criação do fórum baiano aconteceu 

em 21 de janeiro de 2010, realizada no Instituto Anísio Teixeira (IAT) (SILVA, 2015), 

contando com a participação de diversos representantes de agências educacionais
32

. 

                                                
32

 Agências educacionais representantes das instituições públicas de ensino superior, das esferas estaduais e 

federais, representação do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação do estado da Bahia – SEC/BA,  
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Entretanto, Silva (2015, p. 83) afirma que ―a morosidade na definição das 

atribuições do Forprof‖ contribuiu para os problemas expostos no processo de implantação do 

Parfor. 

Segundo o autor, esta organização foi criada após o andamento e desenvolvimento 

do Parfor, que era para ser criado para mediar o processo de organização e acompanhamento 

das práticas e efetivação do plano nas instituições superior de ensino, a fim de garantir 

representatividade de todos os entes federados, porém, aconteceu ao inverso. E tal condição 

gerou muitos conflitos e percalços na implementação do Parfor em diversas regiões e 

instituições no país. 

O Parfor foi implantado na Bahia, assim como em praticamente todo o país, em 2009, 

porém, no ano seguinte, aconteceram as primeiras reuniões de articulação para criação do 

fórum e, consequentemente, para delinear suas ações. A Portaria nº 883/2009 traça em seu 

documento um objetivo que na prática tornou-se inviável, devido à inversão da implantação 

das políticas, como salienta Silva (2015). Com a revogação da Política Nacional de Formação 

de Professores, em 2016, o Forprof também assume mudanças em sua natureza. 

 

2.3.1 As produções Acadêmicas sobre o Parfor (2009- 2016) 

 

Considera-se importante o mapeamento das pesquisas realizadas que versam sobre 

o objeto de investigação, uma vez que os resultados situam-se em relação aos objetivos das 

pesquisas, os processos metodológicos, aporte teórico e, mais ainda, indicam novos temas que 

cabem investigações. De acordo com Ferreira (2002), esse levantamento visa apontar o que já 

tem sido discutido academicamente. 

 

O levantamento das produções tenta responder que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que 

condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 

(FERREIRA, 2002, p. 257). 

 

Partindo dessa perspectiva, há a necessidade da realização do levantamento das 

produções acadêmicas que versam sobre o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor). Utilizaram-se os acervos da biblioteca digital da Coordenação de 

                                                                                                                                                   
além do Conselho Estadual de Educação – CEE/BA, representantes da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME, como também membro da União Nacional de Conselhos Municipais de 

Educação – UNCME, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado da Bahia. 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), nas quais verificaram-se os respectivos Bancos 

de Teses e Dissertações entre os anos de 2009 a 2016. Com respaldo na concepção de 

Gamboa (2012), 

 

Faz-se necessária a realização frequente de avaliações a respeito do que tem sido 

desenvolvido, em termos de pesquisa científica, nas diversas áreas do conhecimento 

e, mais precisamente, nos programas de pós-graduação stricto sensu, uma vez que 

estes concretizam espaços privilegiados pelo sistema educacional brasileiro para o 

desenvolvimento da pesquisa científica (GAMBOA, 2012, p. 16). 

 

Portanto, em um processo de construção do conhecimento, é inegável a 

importância do mapeamento das produções acadêmicas, principalmente se tratando de 

dissertações e teses. Embora, sabe-se que os bancos de dados brasileiros nem sempre estão 

atualizados, o que dificulta, muitas vezes, o mapeamento dessas produções, principalmente 

em relação às pesquisas nos programas de mestrado e doutorado, pois não há um sistema de 

biblioteca universitária atualizada e eficiente, de modo a alimentar as plataformas digitais de 

armazenamentos das produções acadêmicas. 

Também realizaram-se buscas nos anais dos eventos promovidos pela Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) em âmbito 

nacional e nas publicações da Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE), analisando os eventos de natureza nacional e internacional, ambas com recorte 

temporal entre 2009 a 2016. 

Para tal, usaram-se os seguintes termos de busca: o acrônimo ―PARFOR‖ e a 

escrita em extenso ―Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica‖, 

aplicando em todas as fontes de buscas, verificando a priori os títulos dos trabalhos e as 

palavras-chave, seguido da leitura dos resumos.  

No que diz respeito às teses e dissertações, quando utilizado o termo ―PARFOR‖ 

e ―Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica‖, apareceram, tanto na 

CAPES quanto no IBICT, algumas das produções científicas. Algumas delas se repetiam 

entre os sítios. Como verificado primeiro no IBICT, as produções repetidas foram 

contabilizadas para o mesmo. Catalogaram-se, portanto, 33 (trinta e três) produções de 

natureza de dissertações e onze (11) teses que versam sobre o Parfor em diferentes regiões 

brasileiras. 
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Tabela 3 - Teses e Dissertações 

CAPES IBICT 

Dissertações 

 

Teses Dissertações Teses 

19 (dezenove) 03 três 14 (catorze) 08 (oito) 

2011 01 2011 00 2011 00 2011 00 

2012 02 2012 00 2012 01 2012 00 

2013 03 2013 00 2013 02 2013 01 

2014 05 2014 03 2014 05 2014 04 

2015 08 2015 00 2015 05 2015 02 

2016 00 2016 00 2016 01 2016 01 

Total 19 Total 03 Total 14 Total 08 

Fonte: CAPES, IBICT, organização da autora, 2016. 

 

 

A partir dessa tabela, percebe-se que as pesquisas envolvendo as investigações 

acerca do Parfor têm crescido anualmente e de forma considerável. Pode-se dizer que as 

discussões a respeito das políticas de formação de professores têm ganhado espaço nos grupos 

de pesquisas e, sobretudo, nos Programas de Pós-Graduação em Educação vinculados às 

linhas de pesquisas sobre Formação de Professores ou Políticas Educacionais. 

A respeito da distribuição regional das teses e dissertações, a região sudeste 

aparece liderando o quantitativo das produções. Isso se deve, decerto, por apresentar um 

grande número de instituições de ensino superior, além de maior quantidade de Programas de 

Pós-Graduação. Contudo, é uma das regiões em que poucas instituições aderiram ao Parfor.  

De acordo com dados da Capes (2014, p. 39), a região sudeste, no censo de 2009 a 

2014, apresentou um percentual de 3,75% das matrículas efetuadas do total de 79.060 

professores em turmas implantadas no país. A região norte, por sua vez, lidera a oferta de 

cursos pelo Parfor, com um percentual de 47,62% do total. Seguido da região nordeste, 

chegando ao índice de 37,64%, a região sul 8,77% e centro-oeste com 2,22%, de matrículas 

efetivadas (BRASIL, 2014). Os números destacam um percentual de carência por 

profissionalização nas regiões norte e nordeste, reafirmando a desigualdade de acesso à 

educação. 

Em relação ao número de professores matriculados nas turmas de formação 

inicial, destacam-se as regiões norte e nordeste. Os dados da Capes (2014) apontam que a 

predominância pela formação tem sido maior para a Primeira Licenciatura, com um 

percentual de 85,77% das matrículas, enquanto que a Segunda Licenciatura ocupa um total de 

30%, seguido de 0,93% referente às matrículas para Formação Pedagógica.  

Os dados apontados pela Capes (2014) destacam que um total de 62% das 
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matrículas corresponde à demanda da rede municipal de ensino e o curso de Licenciatura em 

Pedagogia ocupa 29,67% dos matriculados. 

Quanto às produções científicas, conforme a tabela a seguir, a região sudeste 

apresenta maior número de produções, possivelmente por ser uma das regiões brasileiras com 

quantitativo expressivo de instituições de ensino superior e, consequentemente, mais 

programas de pós-graduação, cujas áreas de pesquisas apresentam interesses nos estudos 

acerca de políticas educacionais.  

Nesse contexto, algumas instituições se sobressaem, a exemplo da Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS), com 4 produções cujas as discussões ocorrem a respeito 

do Parfor e pontuam algumas das implicâncias do Plano de pertinência na área dos estudos de 

Políticas Públicas Educacionais. 

A Unisantos trata-se de uma instituição de caráter privado, que não constitui um 

demérito, porém, vale salientar que o plano foi pensado e implantado/implementado, a 

princípio, por instituições públicas de ensino superior. Somente em 2013 que essa 

prerrogativa foi extensiva às instituições privadas. 

 

Tabela 4- Quantitativo de teses e dissertações Capes e Ibict 

Região Norte Região 

Nordeste 

Região 

Sul 

Região Sudeste Região 

Centro-oeste 

11 

produções 

10 

produções 

06 

produções 

14 

produções 

03 

produções 

Fonte: CAPES, IBICT, organização da autora, 2016 

 

Quanto às produções publicadas nas associações no que tange à ANPED (desde a 

32ª Reunião Anual da ANPED de 2009 à 37ª Reunião Anual da ANPED de 2015), analisando 

os trabalhos publicados em três Grupos de Trabalhos (GT 05 - Estado e Política Educacional; 

GT 08 - Formação de Professores; e GT 11 - Política da Educação Superior), foram 

encontrados três produções, sendo uma comunicação oriunda da região sudeste e dois 

pôsteres, sendo um da região nordeste e outro da região norte. 

No que diz respeito às produções da ANPAE (os Simpósios nacionais: XXIV 

Simpósio – 2009; XXV Simpósio – 2011; XXVI Simpósio – 2013; XXVII Simpósio 2015; 

Congressos Internacionais denominados de Iberos Americanos – 2010; 2012; 2014; e Ibero- 

Americano, 2016), foram catalogados quatro trabalhos, sendo três comunicações orais, 

resultados de estudos não de dissertação de mestrado oriundos da região centro-oeste e um 

pôster da região sudeste do país. 
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Tabela 5 - Produções anais eventos ANPED e ANPAE (2009 - 2016) 

ANPED ANPAE 

Ano Total Produções Ano Total  Produções 

Comunic. Pôster Comunic. Pôster 

2009 01 - 2013 01 01 

2013 - 01 2014 01 - 

2015 - 01 2015 01 - 

Total 01 02  03 01 

Fonte: ANPED, ANPAE, ANDRADE, 2016
33

 

 

Quanto aos artigos publicados na ANPED e ANPAE, de modo geral, os sete 

trabalhos discutem a implantação do programa em diferentes estados brasileiros e a expansão 

do ensino superior, em especial as licenciaturas pelo Parfor. No contexto das dissertações, 

embora haja limitações nos bancos de dados apontados pela busca realizada no ano de 2016, 

como menciondo anteriormente, ainda assim foi possível catalogar um número considerável 

de produções acadêmicas. 

Para a discussão sobre os estudos catalogados, buscou-se agrupá-los em quatro 

grupos, por similaridades entre os objetivos.  

Foram relacionados os trabalhos encontrados, cujas aproximações versam sobre 

questões com semelhanças, tais como: a) a implantação e avaliação do programa; b) a 

formação em licenciatura por áreas do conhecimento; c) práticas pedagógicas a partir da 

formação pelo programa; d) Parfor - enquanto política de formação docente, e) concepção de 

professores egressos da formação pelo programa.  

 

Tabela 6- Objetivos similares das dissertações (IBICT e CAPES) 

OBJETIVOS QTD ANO IBICT CAPES 

 

 

Quanto à avaliação de implantação do Parfor nas 

instituições, municípios e estados. 

01 2010 - 01 

01 2012 - 01 

02 2013 01 01 

01 2014 01 - 

05 2015 03 02 

Análise da formação para áreas específicas 03 2013 02 01 
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 Dados publicados pela autora em um artigo em Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação: 

Estado, Políticas e gestão da educação: Tensões e agendas em (des) construção (28: 2017 : João Pessoa, PB) 

Anais [recurso eletrônico] / XXVIII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação: Estado, 

Políticas e gestão da educação: Tensões e agendas em (des)construção. João Ferreira de Oliveira, organizador, 26 

a 28 de abril de 2017 em João Pessoa, PB. Artigo intitulado: POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOS DOCENTES: 

O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES SOBRE O PARFOR NA ANPAE E ANPED 2009 – 2016? ANPAE, 2017, 

p. 2232, 2235. 
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(licenciaturas). 03 2015 03 - 

 

 

 

Avaliação sobre práticas pedagógicas de 

professores formados pelo Parfor. 

01 2011 - 01 

01 2013 - 01 

02 2014 02 - 

03 2015 02 01 

01 2016 01 - 

Compreensão da dinâmica do Parfor enquanto 

Política Pública. 

03 2014 02 01 

04 2015 02 02 

Concepção de professores egressos do Parfor sobre 

sua formação. 

02 2014 01 01 

TOTAL 33  - 20 13 

Fonte: dados autora, 2016 

 

Quando comparado o quantitativo de dissertações entre os bancos do IBICT e 

CAPES, notou-se um número relativamente significativo de pesquisas acadêmicas de 

resultados dos estudos dos Programas de Pós-Graduação espalhados pelo país. Analisando o 

período entre 2009 (ano de implantação do Parfor) e 2016 (ano relativo à pesquisa), foram 

catalogadas trinta e três produções, ou seja, o equivalente a mais de quatro trabalhos em 

média realizados por ano nos programas de Pós-Graduação no Brasil. 

Considera-se, portanto, um número bastante representativo, visto que o Parfor é 

um plano recente e que se encontra em andamento. Entretanto, esses dados trazem algumas 

indagações a respeito da divulgação em termos de publicações desses estudos científicos. 

Quanto aos resultados catalogados a partir do levantamento de teses, elencam-se onze 

produções. Para discutir sobre elas, utilizou-se da mesma dinâmica adotada para as 

dissertações, isto é, partir de grupos por similaridades e/ou aproximações entre os objetivos 

principais, propostos por seus respectivos autores que investigaram o Parfor. 

Tabela 7 - Objetivos similares das teses (IBICT e CAPES) 

OBJETIVOS QTD ANO IBICT CAPES 

Quanto à implementação e avaliação de efetivação do Parfor. 02 2014 01 01 

02 2015 - 02 

Quanto à prática pedagógica em espaços de sala de aula. 02 2014 01 01 

Quanto à formação de professores na perspectiva de currículo e 

formação continuada. 

02 2014 - 02 

01 2015 01 - 

Quanto aos estudos que enfocam a formação para obtenção de 

título de graduação. 

01 2013 - 01 

01 2014 - 01 

TOTAL 11 - 03 08 

 Fonte: a autora, 2016. 
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Ao se pesquisar nos anais dos eventos, por exemplo, principalmente aqueles 

promovidos pela ANPED e ANPAE, não apareceram publicações de recortes dos resultados 

desses estudos realizados. O número de trabalhos apresentados sobre o Parfor é pouco, 

considerando o número significativo de dissertações e teses de pesquisas científicas que têm 

sido realizadas sobre o programa. 

Quais têm sido as dificuldades encontradas pelos autores para publicações dos 

seus achados científicos? Quais os debates que têm sido promovidos a partir dos resultados 

sobre o Parfor a partir dos dados relevantes que têm sido encontrados por esses estudos? 

Por ora, considera-se que o Parfor efetivamente tem defendido a expansão de 

direitos ao acesso à formação superior (inicial) de professores em exercício da profissão na 

Educação Básica em todo Brasil. É, portanto, considerado uma das maiores ações das 

políticas de formação de professores das últimas décadas, principalmente pelo aspecto de 

abrangência territorial de interiorização e de envolvimento das instâncias públicas de ensino, 

envolvendo Capes, Ministério da Educação, Instituições (e institutos) de Ensino Superior, 

Secretarias Estaduais de Educação, estados e municípios. Mediante os dados, qual a 

relevância social, acadêmica e científica inerente à prática de pesquisa? 

 

2.3.1.1 Produções científicas Parfor na Bahia: o destaque da UESB 

 

As produções a respeito das políticas de formação de professores realizadas pelo 

estado da Bahia têm sido destacadas em publicações de caráter acadêmico ao longo das duas 

últimas décadas. Nesse contexto, o estado da Bahia têm sido, também, o que mais implementa 

programas especiais de formação docente e, consequentemente, discute os processos 

formativos de professores em exercício da docência. Ressaltam-se, aqui, as Uebas 

(universidades baianas: UNEB, UESC, UEFS e UESB), além da UFBA, que se destaca como 

instituição baiana com pioneirismo nos estudos que versam sobre as políticas de formação de 

professores. 

As pesquisadoras Gatti, Barreto e André (2011) consideram que tanto o interesse 

de modo geral em pesquisar as políticas de formação docente, quanto às especificidades e/ou 

desdobramentos dessas políticas têm crescido consideravelmente após os anos de 1990 no 

Brasil, com destaque, sobretudo, para os anos de 2000. 

Os estudos, de modo geral, apontam que a formação de professores tem sido meta 

estabelecida pelas políticas educacionais em diversos aspectos, desde as questões relacionadas 
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com os prazos estabelecidos pela legislação, como os propósitos da formação, as estratégias e 

ofertas  públicas de cursos de licenciaturas.  

 No que diz respeito às produções que versam sobre o Parfor, sobretudo as 

oriundas de Programas de Pós-Graduação em Educação, na Bahia, a Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) tem se destacado no quantitativo de estudos realizados.  

 

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 (Vilas Boas, 

2017, p. 46). 

 

O estudo realizado por Vilas Boas (2017) sobre o Parfor na UESB identificou que 

o mesmo foi implementado na universidade em 2009, assim como nas demais instituições 

públicas em diferentes estados brasileiros. 

 

Tabela 8 - Destaque Produção Parfor Concluídas – UESB 

Ano Título Autor Campus 

2014 Política de formação de professores: reforma e 

mudança em um curso de licenciatura em 

ciências biológicas 

Joventino Silva Jequié 

2014 O desenvolvimento profissional de um grupo de 

professores participantes de um curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas ligado ao 

Plano Nacional de Formação de Professores – 

PARFOR 

Patrícia Silva Jequié 

2015 Contradições na Articulação dos Entes 

Federados para Implementação do Plano 

Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor) no Estado da Bahia 

Renê Silva Vit. Conquista 

2016 O discurso na relação entre teoria e prática: uma 

hibridização possível no currículo do Curso de 

Pedagogia 

Mª Geísa Lins Vit. Conquista 

2017 Política para a formação docente: uma análise 

do Plano Nacional de Formação de Professores - 

Parfor 

Mª Cristina 

Vilas Boas 

Vit. Conquista 

2017 O impacto do Programa de Formação de 

Professores da Educação Básica - Parfor na 

formação das monitoras das creches públicas de 

Vitória da Conquista - BA 

Geaní Mota Vit. Conquista 

2017 Saberes docentes: a representação de professores 

de matemática em formação do Parfor 

Carina Sena Jequié 

Fonte: a autora, 2018 – Banco de Teses e Dissertações da UESB Jequié e Vit. da Conquista. 

 

 

Entre os anos de 2014 e 2017, foram catalogadas sete produções acadêmicas 

concluídas oriundas das pesquisas de Mestrado em Educação, as quais discutem o Parfor em 
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diferentes perspectivas. Os estudos realizados no campus de Vitória da Conquista encontram-

se inseridos na Linha 01 de Pesquisa, que aborda a Política Pública Educacional, cujo enfoque 

consiste em discutir as articulações de investigações que abrangem a educação como política 

pública. Trata-se de pesquisas a respeito da gestão das escolas e dos sistemas educacionais; do 

planejamento, da implantação, do financiamento e da avaliação das políticas educacionais; 

das políticas de formação de professores e das ações governamentais delas decorrentes; da 

valorização do trabalho docente; dos movimentos sociais e seus processos educativos, bem 

como realiza estudos comparados em políticas educacionais (PPGED/UESB, 2018). E apenas 

um estudo vinculado a Linha 02 de Práticas Curriculares. 

Os estudos realizados no Campus Uesb/Jequié estão inseridos na linha de pesquisa 

que discute Formação de Professores de Ciências e Matemática, cujo objetivo consiste em 

investigar os processos de formação inicial, continuada e de desenvolvimento profissionald de 

professores de Ciências (Biologia, Química e Física) e Matemática em diferentes contextos 

educacionais e níveis/modalidades de ensino. As pesquisas abrangem a análise de cursos de 

licenciatura nas áreas de Ciências, Matemática e de programas e cursos de formação 

permanentes e em serviço destinados a professores das áreas referendadas (PPG. 

ECFP/UESB, 2018). 

 

Tabela 9 - Destaque Produção Parfor em andamento – UESB 

Ano  Título Autor Campus 

2018 Os impactos do PARFOR na educação do campo 

como política de formação para a prática pedagógica 

dos egressos do curso de pedagogia da UESB, em 

Vitória da Conquista/ Ba. 

Elisângela 

Cardoso 

Vit. 

Conquista 

Previsão 

2019 

O curso de pedagogia pelo PARFOR no contexto da 

Política Nacional de Formação de Professores 

Regina Alves Vit. 

Conquista 

Fonte: a autora, 2018 – Grupo de Estudos em Vit. da Conquista. 

 

 Ao se analisar os Bancos de Teses e Dissertações das Uebas, encontraram-se 

dados que evidenciam a UESB no ranking de produções acadêmicas sobre diferentes 

dimensões do Parfor, sobretudo, com viés na análise da política na dimensão da 

implementação dos cursos nas universidades baianas. Até o presente momento, a instituição 

apresenta oito trabalhos cujo objeto de investigação gira em torno do Parfor. 

As linhas de pesquisas dos Programas de Pós-Graduação da UESB (PPGE/ PPG. 

ECFP) têm por objetivo interesses de pesquisas que permitem a inserção dos estudos sobre o 

Parfor, haja vista que duas linhas dos programas se interessam por políticas públicas 
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educacionais e formação de professores. Nesse sentido, o Parfor, enquanto desdobramento da 

política nacional de formação de professores assume o papel fundamental para dar conta da 

formação docente, principalmente para atender aos professores das redes básicas de ensino 

sem a formação em nível superior inicial ou na área de atuação conforme os preceitos da 

legislação em vigor. 

Os estudos disponíveis nos Bancos de Teses e Dissertações da UESB demonstram 

que o Parfor é, sem dúvidas, uma das políticas educacionais de garantia ao acesso à formação 

docente em nível superior de maior abrangência no Brasil. Do mesmo modo, os estudos 

também evidenciam os desafios inerentes à formação docente dos brasileiros. Outra realidade 

que essas pesquisas demonstram é que os cursos oferecidos para a formação docente no Brasil 

têm sido pensados ―de cima para baixo‖ e, por isso, a falta de organização, acompanhamento 

e avaliação de implementação e execução, inclusive no Parfor.  

 No entendimento da pesquisadora Leda Scheibe (2010, p. 984), essas ―pesquisas 

sobre a formação de professor revelam exaustivamente uma série de problemas e desafios‖. 

Ao debruçar-se na leitura desses estudos, entende-se com clareza o ponto de vista da autora. 

De fato, há uma série de situações desafiadoras a respeito da formação de professores no país 

e, especialmente, sobre os programas e políticas educacionais. 
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3. O PARFOR, SEU DESENVOLVIMENTO E ABRÂNGENCIA, SEGUNDO OS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA    

 

As discussões apresentadas neste capítulo evidenciam as contradições da 

formação na vida dos sujeitos. Ou seja, partindo do princípio de que toda formação tem um 

acento positivo, busca-se dialogar na perspectiva de compreender em que medida a proposta 

da política de formação, implementada por meio do Parfor, contribuiu para os (as) professores 

(as) formados (as), e/ou em formação, pelo Parfor, considerando, para tal, as dimensões de 

seu desenvolvimento individual e do seu trabalho. 

Para tanto, a análise é estruturada em quatro aspectos relevantes, constituídos a 

partir do aprofundamento das categorias empíricas (ou de conteúdos), além dos aspectos 

evidenciados nos objetivos da pesquisa. De modo que essas categorias possibilitou o 

entendimento do objeto, bem como algumas de suas contradições. São elas: a) o Parfor 

enquanto fenômeno de formação e seu impacto na prática social; b) as implicações (e/ou 

contradições) da formação para o trabalho e existência individual dos professores-alunos do 

Parfor; c) as contribuições do Parfor na perspectiva dos sujeitos envolvidos; d) condições 

objetivas de formação oferecidas pelos municípios e pela universidade. 

 

3.1 O curso de Pedagogia pelo Parfor – UESC 
 

 
O Parfor teve início na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) no final dos 

anos de 2009, logo após ser lançado para todo o Brasil. De acordo com a coordenação do 

curso de Pedagogia, durante o processo de implantação do programa na instituição, muitos 

professores do Departamento de Ciências da Educação (DCIE) foram resistentes quanto à 

adesão ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. 

Certamente, tantas outras instituições também apresentaram resistência e esse 

movimento foi considerado compreensível, tendo em vistas as experiências de outros 

programas especiais de formação e nesse mesmo modelo de regime de colaboração. Pois 

existiam, de fato, acordos firmados entre estados e municípios, mas, no final, a sobrecarga 

com a responsabilidade e peso da formação estava destinada ao professor formador, como 

exemplo, o Proação na UESC. A resistência, a princípio em relação ao Parfor, se deu a partir 

dos parâmetros desafiadores que os professores–formadores tiveram com a experiência do 

Proação – o qual era regido pelo sistema de regime de colaboração entre entes federados. 
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Em 2009, quando o governo federal anunciou o Parfor a ser implementado com 

regime de colaboração, em que o governo iria financiar a formação, muitos professores se 

mostraram resistentes, sobretudo, aqueles que tinham a experiência de outros programas. O 

anúncio do programa não deixava claro quais eram os respectivos papéis e responsabilidades 

de cada ente federado, sobretudo, os municípios. Principalmente, porque o Ministério da 

Educação, o governo federal e a Capes, ao pensar esses programas emergenciais, não 

costumam levar em consideração as especificidades dos municípios, principalmente no que 

tange ao aspecto financeiro.  

De acordo com a coordenação, embora, nos primeiros momentos do processo de 

adesão ao Parfor os professores tenham se manifestado receosos, outros olhares foram 

lançados sobre o Parfor a partir de reuniões com o colegiado e apresentações dos resultados 

expressivos e positivos, numericamente falando, em relação ao impacto da formação pelo 

Proação, principalmente, quanto ao contingente de professores da educação básica formados, 

nos municípios circunvizinhos à universidade. Entretanto, segundo a coordenação, necessitou-

se de inúmeras reuniões, inclusive com a reitoria, para se chegar ao consenso e aderir o 

programa.  

Quanto à adesão, uma de suas razões e justificativas se deu pela necessidade de 

formação de muitos professores em exercício da docência, sem a formação em nível superior, 

atuando nos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil nos municípios 

adjacentes à UESC, bem como de professores licenciados em atuação nas áreas distintas à sua 

formação inicial, nos municípios da região sul do estado da Bahia, na área geoeducacional da 

universidade. 

Para o fortalecimento e embasamento das discussões em defesa da implantação e 

adesão do Parfor na universidade, tomaram-se como base os dados de outros cursos de 

formação de professores desenvolvidos em programas especiais, em outras instituições 

espalhadas pelo país, cujos saldos foram exitosos, além de resultados da própria instituição 

em pauta. 

Ao finalizar a adesão ao programa, foi necessário pensar a elaboração do Projeto 

Político do Curso (PPC), visto que não poderia ser contemplado pelo PPC do curso regular de 

Licenciatura em Pedagogia da instituição, por ter uma proposta de formação e funcionamento 

especial. 

Para tanto, de acordo com a coordenadora, foi formada uma comissão, em caráter 

de urgência, para elaboração do documento em atendimento aos objetivos e outras 

providências. A referida comissão foi formada por cinco professores, dentre eles, a atual 
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coordenadora do curso, no ano de 2010 e o documento foi aprovado pelo Consepe em 2011. 

O propósito dessa comissão foi buscar subsídios em programas exitosos elaborados por outras 

universidades, além de levar em consideração as experiências bem-sucedidas de formação no 

Curso de Pedagogia Regular da UESC para construção do PPC do curso de Pedagogia pelo 

Parfor/UESC. 

De acordo com a coordenação, vale ressaltar que o programa iniciou antes da 

finalização do PPC, dando-se início à primeira turma de Pedagogia. Esse aspecto foi comum 

em outras instituições, tendo em vista que, em praticamente quase todo país, a adesão ao 

programa se deu em 2009, após ser instituído pela Política Nacional de Formação de 

Professores e no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR). Logo, as instituições públicas 

de ensino superior autorizaram o funcionamento de cursos.  

No contexto do processo de construção do Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia/Parfor da UESC, a coordenadora do curso relatou que, em alguns momentos 

durante a elaboração do PPC, apareceram algumas dificuldades, porém nada suficiente para 

atrapalhar o andamento. Pois, nesses casos, a comissão buscou referenciar-se no projeto 

pedagógico do Proação, visto que se tratava de política de formação de professores muito 

semelhante. 

Segundo a coordenação, esse documento tem sido avaliado anualmente pela 

Capes e, semestralmente, pela Coordenação Geral do Parfor/UESC. Entretanto, não detalhou 

de que modo a avaliação pela Capes é realizada, mas disse que essa avaliação tem sido feita 

por meio de questionários e relatórios. A coordenação pedagógica do curso, as práticas do 

programa, os professores formadores e os alunos/professores dão avaliados. Quanto à 

avaliação pela coordenação, se dá a partir de reuniões com os professores-formadores e o 

colegiado. A cada final de módulo, os professores-alunos fazem avaliação das disciplinas, dos 

professores, da coordenação pedagógica e do corpo administrativo. Além disso, o Instituto 

Anísio Teixeira (IAT) mantém uma relação permanente com os professores-alunos, através de 

avaliação com questionários sobre o funcionamento do programa anualmente, segundo a 

coordenação e supervisão institucional. 

No que tange ao PPC, o mesmo já sofreu algumas alterações em seu percurso para 

atender à resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02 de 1º de julho de 2015, que 

definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 

Segundo a coordenação, essas alterações foram feitas em relação à carga horária e inserção de 

algumas disciplinas, dentre elas: Tecnologias de Informação e Comunicação I e II (TIC), além 

de Gênero, Sexualidade e Diversidade. O Projeto com alterações foi encaminhado ao 
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Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) para análise e aprovação, 

que, por sua vez, emitiu parecer favorável. 

O Curso de Pedagogia foi avaliado, reconhecido e aprovado pelo Conselho 

Estadual de Educação, através do Decreto do Governo do Estado da Bahia nº 14.970 de 26 de 

fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de fevereiro de 2014 sem 

restrições. 

Atualmente, o Parfor na UESC conta com uma equipe para suporte 

administrativo, tendo uma Coordenação Geral, um supervisor financeiro e administrativo, 

uma secretária acadêmica, um coordenador de curso e quatro (04) bolsistas.  

A Coordenação Geral é representada pela coordenadora da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), o supervisor financeiro e administrativo, responsável pelas 

demandas burocráticas dos cursos oferecidos pelo Parfor na universidade, o qual lida mais 

precisamente com a gestão dos recursos do programa. A secretária acadêmica é responsável 

pelas demandas inerentes à função, associada aos cursos do programa. Quanto ao/à 

coordenador/a de curso, cada curso tem seu/sua coordenador/a responsável pelo 

desenvolvimento pedagógico dos cursos, junto aos professores-formadores. O curso de 

Pedagogia é representado por uma coordenadora. E, atualmente, na secretaria departamental 

do Parfor, há quatro estagiários alunos bolsistas, matriculados regularmente em diferentes 

cursos da instituição.   

Quanto ao aspecto infra-estrutural para atendimento dos professores-alunos dos 

cursos oferecidos pelo Parfor, a instituição oferece suporte para realização das atividades 

acadêmicas do curso no que tange os aspectos de acesso à biblioteca, equipamento 

pedagógico e didático para utilização na sala de aula, disponibilidade de cinco salas amplas, 

com ar-condicionado, laboratório de informática, exclusivas para atender aos professores-

alunos dos diferentes cursos parfornianos. 

De acordo o Manual Operativo do Programa (CAPES, 2013), para o 

funcionamento dos cursos e suas respectivas turmas, os professores das redes básicas de 

ensino devem se inscrever no dispositivo do programa, denominado de Plataforma Freire. A 

partir das demandas por solicitação do curso vinculado à instituição, as turmas são formadas 

obedecendo ao critério de ter um número mínimo de trinta vagas destinadas para professores 

em serviço na rede pública de educação básica.  

A procura pelo curso de Pedagogia pelo Parfor, principalmente nos primeiros anos 

do programa, foi consideravelmente significativa, possivelmente porque muitos professores 

em exercício da profissão, sobretudo, os residentes nos municípios mais remotos, atuavam 
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sem a formação em nível superior, principalmente nas turmas dos anos iniciais do ensino 

fundamental da escola básica e com apenas com o Segundo Grau de Magistério. Parte 

substancial desses professores já possuia tempo de serviço superior a mais de vinte e cinco 

anos de docência. 

É importante ressaltar que cada Instituição de Ensino Superior (IES) tem 

autonomia para organizar sua dinâmica, quanto à disposição das aulas pelo Parfor, desde que 

atendam às normas e diretrizes gerais do Programa e as Diretrizes Curriculares dos cursos, 

aqui, as diretrizes do curso de Pedagogia, instituídas pelo CNE/CP nº 01, de 15 de maio de 

2006 (BRASIL, 2006). 

Na UESC, por exemplo, o número de oferta por cursos sempre foi de cinquenta 

vagas, disponibilizados na Plataforma Freire. A partir da seleção/formação de turmas pela 

instituição, as Secretarias de Educação validam a inscrição, atestando que o/a professor/a 

solicitante faz parte do quadro docente da respectiva rede. No que diz respeito à licenciatura 

em Pedagogia, desde a implantação do programa na instituição, as turmas são iniciadas com 

cinquenta participantes. 

No tocante ao curso de Pedagogia, o mesmo tem carga horária de 3.200 horas, 

distribuídas em nove
34

 módulos, distribuídos em encontros presenciais, semipresenciais e 

atividades de formação em serviço, as quais correspondem entre 33% a 37% da carga horária 

total das disciplinas. Estas últimas são desenvolvidas de modo não presencial e são realizadas 

nos intervalos entre os encontros dos módulos (UESC, 2011), nas salas de aula de atuação dos 

alunos/professores. Estas atividades são sistematicamente planejadas, orientadas e 

oficializadas junto à Coordenação do Curso.  

Cada módulo corresponde a um quadrimestre, o que possibilita a realização de até 

três módulos por ano. Estes módulos são compostos, em média, por sete disciplinas, sendo 

que o primeiro módulo compõe o eixo que discute o contexto da educação na perspectiva dos 

aspectos históricos e filosóficos, e trata-se do núcleo temático que aborda a Educação, 

História e Sociedade e apresenta uma carga horária equivalente a 360 horas, distribuídas entre 

as sete disciplinas que compõem o módulo. 

O segundo módulo busca tratar dos aspectos referentes à Docência e aos 

Fundamentos da Educação, dialogando com os contextos antropológicos e desenvolvimentos 

psicológicos na perspectiva da didática, que fundamentam e teorizam sobre aspectos da 

docência. Este módulo é composto por oito disciplinas, distribuídas em 390 horas. 

                                                
34

 Ver Apêndice E 



 

82 
 

No terceiro módulo, enfatiza-se a área da Aprendizagem e Linguagens, 

evidenciando o contexto da Alfabetização e Letramento, Linguística e Fundamentos da 

Educação Infantil. Este módulo apresenta um total de 405 horas, distribuídas entre sete 

componentes curriculares. 

A abordagem do quarto módulo centra-se na discussão acerca de Educação, 

Currículo e Avaliação, cujas questões estão relacionadas à diversidade e a aspectos relevantes 

a respeito do currículo. Este módulo é composto por sete disciplinas e totalizam 375 horas. 

O quinto módulo é composto por oito disciplinas, distribuídas em 420 horas e 

aborda a discussão acerca das políticas públicas educacionais e a organização dos espaços 

educacionais, centrado no eixo Políticas, saberes Escolares e Práticas Docentes – tendo em 

vista a inserção dos estudos a respeito das metodologias do ensino. 

As discussões acerca da Educação Escolar e Práticas Docentes, com enfoque na 

Gestão Educacional e em Metodologias Pedagógicas, se dão no módulo sexto, distribuídas 

entre sete componentes curriculares, em um total de 420 horas. 

O sétimo módulo traz a discussão relacionada à Identidade e Práticas Docentes, 

distribuída entre seis disciplinas, com total de carga horária de 300 horas, para discutir os 

processos e contextos de identidade da educação do campo, quilombola, indígena e ambiental. 

As Múltiplas Linguagens na Formação Docente correspondem ao oitavo módulo, 

cuja abordagem corresponde à introdução ao ensino de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

as linguagens e hipertextos – com enfoque no aspecto da cibercultura
35

. Quanto à introdução 

ao estudo do Braile, o curso de Pedagogia Parfor foi o primeiro curso de licenciatura na 

universidade a inserir este componente curricular na grade de ensino. Este oitavo módulo está 

composto por seis disciplinas, com carga horária de 255 horas. 

No nono módulo, tratam-se dos aspectos relacionados à Formação e Ação 

Docente, composto por três disciplinas, distribuídas em 75 horas.  

Quanto ao Estágio Supervisionado, a Resolução CNE/CP 02 de 19 de fevereiro de 

2002 orienta ser de 400 horas. Entretanto, como os cursos oferecidos pelo Parfor são para 

professores em atuação da docência, ou seja, já estão na prática em serviço, a carga horária 

correspondente ao estágio poderá ser reduzida, no mínimo até 200 horas. No caso do curso de 

Pedagogia da UESC/Parfor, estabeleceu-se, por meio do PPC, uma carga horária de 270 

horas. 

                                                
35

 Cibercultura é a cultura que surgiu, ou surge e/ou está surgindo, a partir do uso da rede de computadores e de 

outros suportes tecnológicos (como por exemplo, o smartphone e o tablet), através da comunicação virtual 

(LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Edição 34, 1999). 
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As atividades de formação em serviços realizadas nos municípios de origem dos 

professores-alunos são planejadas junto aos professores-formadores e coordenação e 

realizadas pelos professores-alunos nas suas realidades de sala de aulas com orientação e 

acompanhamento dos orientadores. Para a coordenadora do Parfor/Pedagogia/UESC, as 

atividades em serviços originam um movimento de busca e investigação na relação com a 

matéria-prima que subsidia a discussão teórica e prática. Nesse contexto, para Gasparin (2007, 

p.3), ―a leitura crítica da realidade torna-se possível apontar um novo pensar e agir 

pedagógico‖ e, nesse sentido, para a coordenadora, significa que esse movimento cria a 

possibilidade de ação-reflexão-ação, que compreende todo o processo da formação desde o 

seu momento inicial. 

Essa metodologia de desenvolvimento do trabalho de formação que envolve os 

professores-alunos no processo de familiarização entre o diálogo, a reflexão da prática e o 

pensar pedagógico tende a proporcionar elementos para a mudança na realidade da sala de 

aula e subsidiam as reflexões dos seminários integradores realizados no final de cada módulo. 

Do mesmo modo, são desenvolvidos os Estágios Supervisionados que acontecem 

buscando articulação entre a escola e o mundo das relações sociais, atribuindo novos 

significados aos papéis do aluno/professor (sala de aula), no processo de construção de 

aprendizagem através do processo dialético de construção coletiva. 

O PPC evidencia que, desse modo, os professores-alunos egressos desta formação 

―deverão exercer a função de pedagogo nos seus espaços de atuação de maneira crítica e 

atuante, desenvolvendo suas atividades na perspectiva da transformação da sociedade‖ 

(UESC, 2011, p.36). 

A análise do PPC possibilitou entender a concepção de formação que propõe a 

universidade. Entende-se que a proposta do curso tem por interesse oferecer uma formação 

para professores em exercício, intercalando teoria e prática, em que a discussão se dê entre 

dos espaços da universidade e o local de formação em serviço, neste último, com 

aplicabilidade imediata da teoria na sua atuação prática. 

 
Proporcionar condições para que os profissionais possam atuar com competência na 

Educação Básica, tendo a docência como base obrigatória de sua formação; preparar 

profissionais capacitados para a elaboração de projetos que envolvam experiências 

educacionais escolares e não escolares; refletir e intervir, para a melhoria do sistema 

educacional e a qualidade de vida, atentando para as especificidades regionais; 

reconhecer o professor/aluno como ser de experiências e vivências múltiplas; 

relacionar teoria-prática, tendo como referência a ação pedagógica cotidiana e 

preparar profissionais para pesquisar e intervir na própria escola (UESC/PPC, 2011 

p. 20).  
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As proposições postas no documento (PPC), que instrumentaliza o curso, são 

consoantes aos princípios defendidos por autores, pesquisadores e associações nacionais em 

relação à formação de professores. Formação esta que é assentada nos princípios da 

valorização do trabalho escolar, na relação teoria e prática articulada por meio da pesquisa 

interdisciplinar, na sólida formação teórica, na investigação científica como ferramenta de 

promoção do conhecimento e na intervenção na realidade pedagógica. 

 

3.2 As contribuições da política na Perspectiva dos sujeitos de pesquisa 

 

Para os entrevistados do grupo dos gestores (coordenação e supervisão), o Parfor 

consiste em um programa de grande relevância de inciativa do Governo federal para a 

formação do professor que já atua na rede Básica de Ensino. Especialmente o curso de 

Pedagogia, por conseguir atender uma demanda consideravelmente grande de professores em 

exercício da docência sem a formação superior. Portanto, o referido curso tem promovido 

grandes oportunidades de transformações na vida pessoal dos professores-alunos, condição 

que tem elevado a autoestima e que tem provocado mudanças importantes no âmbito 

profissional e social destes sujeitos em formação. 

Do ponto de vista das professoras-formadoras, a política nacional de formação de 

professores é um marco referencial para a formação docente no país. Surge, portanto, como 

medida especial para tentar suprir o déficit na formação de professores, principalmente 

aqueles que atuam por muito tempo nos anos iniciais da educação básica e na educação 

infantil. 

 

Nas últimas duas décadas, principalmente pós-LDB de 1996, o Parfor é, sem 

sombra de dúvidas, o programa de maior abrangência no país e que chegou 

aos municípios mais distantes das capitais (PF- 02). 

 

 

De fato, os dados da Capes em relação ao alcance do Parfor no país evidenciam 

que, através desse programa, a formação de professores alcançou professores das mais 

remotas regiões e municípios do Brasil. Do total das turmas de professores matriculados nas 

instituições de ensino superior no interior, apenas 15% está nas instituições localizadas nas 

capitais e regiões metropolitanas do país. Além disso, o curso de Pedagogia ocupa cerca de 

50% das vagas oferecidas e preenchidas. Estes profissionais, portanto, são representados 

pelos professores habilitados para atuar na educação infantil e também nos primeiros anos da 

educação básica. 
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Partindo desses dados, uma das professoras formadoras destaca a importância do 

Parfor enquanto política pública que está em evidência para a formação de professores e 

reconhece que garantir a formação superior para todos os professores da educação básica 

têm sido, sem dúvida, um dos maiores desafios atualmente no Brasil. 

 
Esse programa teve origem no bojo da meta 15 do PNE

34
 (2001- 2010), que teve 

como objetivo a formação dos professores sem a formação em função de regência 

de classe, no prazo de dez anos (duração do PNE). No entanto, essa meta não foi 

nem é fácil de se alcançar, porque existe um conjunto de outros fatores 

relacionados à formação docente no Brasil, que vão muito além que a formação em 

si (PF-02). 

 

 

Essa fala leva a inferir que investigar a formação de professores, principalmente 

na conjuntura atual, requer uma análise das reformas educacionais ocorridas nas últimas três 

décadas no cenário educacional brasileiro, levando em consideração a compreensão de 

aspectos específicos, dentre eles, os referentes ao contexto político e econômico da 

sociedade atual. Nesse contexto, Freitas (1994) faz uma crítica contundente a respeito da 

formação de professores no Brasil, principalmente àquelas centradas no modelo atual de 

formação oferecida por programas emergenciais, que trazem à tona o projeto neoliberal e, 

como alerta o autor, a formação tem sido ―precária e desarticulada", com a preocupação 

central em atender aos organismos internacionais. 

Contudo, para a professora formadora (PF01), a implantação de políticas de 

formação, ainda que, em caráter emergencial, apresentam contribuições significativas e 

tornam-se iniciativas positivas. 

 

Sem uma política como o Proação e o Parfor, dificilmente muitos dos professores 

que estão em sala de aula nas redes municipais de ensino chegaria a uma 

universidade, porque somente elas dariam conta de atendê-los, nas condições 

subjetivas em que vivem os professores do interior (PF01). 

 

 

Foi também referendado e destacado por professores/alunos durante a entrevista 

que o Programa constitui um mecanismo importante, por se tratar de uma política de acesso 

ao ensino superior e à formação, compreendida enquanto instrumento promotor da 

legitimação da docência, nessa perspectiva, uma ferramenta de aprimoramento do domínio 

de competências técnicas – estar preparado para ensinar. 

 

O que eu penso do Parfor para minha formação? É o seguinte, eu acho que é uma 

iniciativa do governo muito boa, porque dá oportunidade a pessoas iguais a mim e 

meus colegas de ter um diploma para legitimar nossa prática de professor. A gente 

tem nessa formação a condição de dizer eu também sou formada em Pedagogia 

(Professor – E04). 
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Se não fosse o Parfor, eu não iria ter um nível superior, porque eu não teria como 

pagar uma faculdade particular, mesmo que fosse EaD. Então, com essa 

oportunidade de ter a nossa formação e nosso diploma em uma faculdade pública, 

já é o impacto positivo (Professora - I03). 

 

 

Analisando essas falas, observa-se que a implementação do Parfor no país 

assume diferentes contextos e é preciso reconhecer que, em cada instituição de ensino 

superior, apropria-se de diferentes circunstâncias. No contexto deste estudo, a coordenadora 

do curso explica a relevância da política para a formação de professores em exercícios da 

docência na educação básica. 

 

Nós acreditamos que a formação e o curso tem legitimado sua existência por meio 

de um desempenho consciente, fundamentado, junto à comunidade acadêmica, 

repercutindo na comunidade na qual o professor-aluno está inserido com um 

relevante papel social (COORDENADORA). 

 

 
Do ponto de vista das professoras formadoras e da coordenação do curso de 

Pedagogia na Universidade Estadual de Santa Cruz, o Parfor tem alcançado resultados 

positivos desde a sua implantação em dezembro de 2009. Para elas, de algum modo a 

formação tem impactado a vida individual e profissional dos professores-alunos, quer seja 

pelas mudanças nas suas práticas docentes, quer seja pela valorização salarial ou também 

pela conquista do diploma de graduação – a qualificação profissional, dando aos 

professores-formados a segurança formal daquilo que eles/elas sempre foram: 

professores/as. 

 

Já tive experiências com outros cursos para formação de professores que estavam 

ministrando aulas, mas posso assegurar que o Parfor tem uma abrangência muito 

grande, tanto como uma iniciativa política do governo federal, quanto do impacto 

na vida pessoal dos professores e nas práticas de ensino cotidianas das escolas 

(COORDENADORA). 

 
A partir da fala da coordenadora, principalmente quando evidencia as iniciativas 

do governo federal quanto à criação de políticas emergenciais para formação de professores 

em exercício, leva a pensar que, em uma sociedade capitalista com tantas desigualdades 

sociais, não se pode dizer que há um projeto efetivo de educação para todos, muito menos 

pensar que os interesses divergentes são contemplados nesses processos. Portanto, nessa 

perspectiva do ―impacto nas práticas pedagógicas de ensino cotidianas das escolas‖ 

(Coordenadora), o professor/a deve ter claro quais em quais princípios está alicerçado a sua 
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formação. 

Por outro lado, mais precisamente em relação à abrangência do programa, 

principalmente analisando-o enquanto política, efetivamente, não tem como não dizer que 

não houve impacto expressivo de oportunidades para ingresso ao ensino superior, dos 

professores/as brasileiros/as sem a licenciatura em diferentes áreas do conhecimento. De 

acordo com a Capes (2015), dos 5.570 (cinco mil, quinhentos e setenta) municípios 

brasileiros, cerca de 3.300 (três mil e trezentos) já tiveram professores formados pelo Parfor. 

 

É uma política que mesmo em sua natureza emergencial, devido aos resultados 

alcançados por todo país, o seu alcance nacional, torna o Parfor um programa com 

efeitos expressivos que tem chegado de norte a sul do Brasil (PF-02). 

 

A partir dos resultados de outros programas dessa natureza, já adotados, antes no 

país, como exemplo, o Proação. E ver a repercussão positiva no sentido de alcançar 

muitos municípios e professores e, desses sujeitos formados, muitos hoje em dia 

tem ocupado outros espaços formativos, consigo afirmar a importância dessas 

políticas no intuito de dirimir os déficits de formação que o Brasil tem e isso 

implica diretamente lá na educação básica (SUPERVISOR). 

 

 

Os idealizadores do programa partem do princípio que a qualificação 

profissional tem implicações diretas nas práticas pedagógicas e, concomitantemente, nos 

resultados para a educação básica. Nessa perspectiva, o Parfor surge para ampliar e 

oportunizar o acesso à formação dos professores em exercício da profissão, principalmente 

na educação infantil e anos iniciais do ensino básico. 

 

Essa política de formação para professores da rede básica de ensino, além de 

possibilitar o professor buscar sua formação, é também um caminho importante 

para a universidade extrapolar seus muros, porque dialogam diretamente com 

profissionais de educação envolvidos com a educação básica. São com os 

professores, secretários, diretores de escolas, coordenadores pedagógicos além de 

lidar com elementos da prática diária do professor da escola pública da educação 

básica (PE – 03). 

 

 

Ao pensar a formação de professores em exercício na educação básica por esse 

viés, através da articulação, da aproximação e do diálogo entre a escola de educação básica e 

a universidade, o Parfor, efetivamente, assume essa característica, tendo em vista as relações 

diretas, mantidas com os sujeitos desses espaços. 

 

3.3 As A condições objetivas de formação: os municípios e a universidade 

 

 O Parfor surgiu no bojo das políticas públicas implementadas a partir de 2007 e 
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ganhou formato em 2009, principalmente a partir da criação da Política Nacional para 

Formação de Professores, dando origem ao Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor), enquanto ação do desdobramento da política maior. Assim, o 

Parfor, alicerçado ao Plano de Ações Articuladas (PAR), consiste no instrumento base para a 

celebração de convênios e cooperação entre entes federados para suprir a necessidade das redes 

e sistemas públicos de ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério 

(BRASIL, 2009ª). 

Portanto, trata-se de um programa que já iniciou apresentando uma grande 

complexidade, principalmente no que se refere à gestão através do regime de colaboração 

entre os entes federados, porém, não especificando diretamente as responsabilidades para a 

logística de operacionalização do programa. Para Brzezinski (2008), há muitas contradições 

postas pelas políticas de formação de professores no país e muitos desafios para serem 

resolvidos e essas questões desafiadoras não são inerentes apenas ao Parfor, mas, sim, ao 

processo de formação docente adotado pelas políticas contemporâneas no país. 

No contexto dos procedimentos logísticos adotados pelos municípios e a 

universidade, os sujeitos deste estudo reconhecem que, de certo modo, tem havido esforços 

emanados por todos os envolvidos a fim de garantir a permanência e a formação dos 

professores-alunos matriculados nos cursos de formação pelo Parfor/UESC. 

De acordo com a coordenação do curso de Pedagogia, em termos de estrutura 

físicas a universidade oferece suporte para as atividades acadêmicas do programa, oferecendo 

ao professores-alunos equipamento pedagógico e didático para utilização na sala de aula (data 

show, som), disponibiliza cinco salas amplas, com ar-condicionado, laboratório de 

informática, exclusivas para atender aos professores-alunos dos cursos oferecidos pelo Parfor. 

Além de acesso e uso de todos os espaços físicos da universidade, como o acesso à biblioteca, 

que tem sido frequentada por muitos dos professores-alunos. 

Infelizmente, a universidade não tem acesso sobre os municípios a fim de solicitar 

a liberação do professor/a para formação como contrapartida. O único documento que 

compromete o vínculo e adesão é o convênio macro, assinado pelos municípios diretamente 

com o projeto do governo federal, por meio do PAR. Entretanto, o que existe é uma tentativa 

de relação cordial mantida entre os coordenadores de cursos e as secretarias municipais e do 

estado da Bahia. Esta situação amistosa tem permitido aos coordenadores de cursos o acesso 

aos gestores na perspectiva do diálogo pautado na sensibilização e importância da formação 

dos profissionais das redes, salientando os impactos positivos que proporcionam a formação. 

 



 

89 
 

Quando o/a professor/a volta para suas escolas desenvolvem uma melhor gestão do 

processo de ensino e, logicamente, vai melhorar o rendimento da educação básica, 

professores mais motivados rendem mais no trabalho, essa é sem dúvidas uma das 

importâncias da formação em exercício (COORDENADORA). 

 

Esses esforços dos professores-alunos para cumprir suas atividades e garantir sua 

formação tem sido muitos, isso é inegável, principalmente por se tratarem de acadêmicos 

que tentam o tempo todo superar as adversidades encontradas no processo de formação, quer 

seja para conciliar a carga horária de trabalho, o afastamento da sala de aula, o cumprimento 

das atividades e responsabilidades com o curso de formação. Contudo, mesmo com todos 

esses percalços, têm existido avanços em relação aos resultados dos cursos do Parfor, tanto 

na Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia e em todo Brasil. 

Nesse contexto, reformas foram acontecendo no programa ao longo desses sete 

anos, por exemplo, a Portaria de 2013, através da qual o Parfor foi expandido para outras 

instituições sem fins lucrativos e outras providências foram tomadas em relação ao 

programa. Dentre as mudanças do programa, destaca-se a autorização de Auxílio 

Permanência (as instituições ofertam o auxílio, tendo em vista não ter condições de 

transformar o recurso em bolsas) para os alunos-professores, principalmente devido ao 

crescimento e demandas de turmas de professores-alunos em formação. 

Atualmente, a UESC torna pública a abertura de inscrições para Seleção de 

Estudantes para Auxílio Permanência, através de editais como parte das ações voltadas para 

a Assistência Estudantil da universidade. A primeira turma a ser beneficiada com o Auxílio 

Permanência através de processo seletivo por edital aconteceu em 2014, com o edital nº 137, 

de 21 de julho de 2014. Um dos critérios para participação consiste em comprovação que o 

candidato ao Auxílio Permanência não é beneficiário de outro auxílio financeiro para 

realização do curso (declaração emitida pela Secretaria de Educação a que for vinculado/a). 

O Manual Operativo do Parfor Presencial (2013) deixa claro quais são as 

atribuições dos municípios e também dos estados através das secretarias de educação, e qual 

a contrapartida dos entes federados para garantir aos professores dessas redes de ensino da 

educação básica acesso e permanência no curso de formação. 

 
As secretarias de educação estaduais e municipais devem responsabilizar-se pelo 

apoio (transporte, alimentação, hospedagem, etc.) destinado a viabilizar a 

participação dos professores de sua rede nos cursos de formação do Parfor 

presencial (BRASIL, 2013). 

 

A coordenadora revelou que um quantitativo significativo dos professores-
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alunos dos cursos do Parfor/UESC, oriundos das redes municipais na sua maioria, recebem 

auxílios financeiros para alimentação e o transporte, além de terem garantindo sua 

substituição nos períodos em que estão em aula na universidade. 

Entretanto, durante as entrevistas, tanto a coordenação quanto as professoras-

formadoras e os/as professores/as-alunos/as relataram que, mesmo sendo poucos os casos, há 

municípios que não liberam o professor/aluno e nem assumem qualquer uma dessas 

atribuições, ficando por conta do professor-aluno todas as despesas para manter-se no curso. 

 

Nas primeiras turmas, principalmente as de 2009 e 2010, houve muitos colegas que 

desistiram do curso, porque era um custo muito alto na semana de aula com 

alimentação, passagens, material para estudar (xerocopias) e ainda pagar do bolso 

as diárias do professor que ficava na sala realizando as atividades com a turma. 

Acredito que muitos fatores colaboraram com a desistência de colegas, mas a falta 

de incentivo das redes das quais pertenciam pode ter pesado mais, e na época, a 

gente não tinha nenhum documento que nos respaldava para irmos até os 

secretários e prefeitos cobrar essa ajuda financeira (PE-03). 

 

 

Em 2009, quando o programa foi criado, a União não deixou claro quais seriam 

as responsabilidades essenciais dos municípios para que o professor-aluno pudesse ter 

garantido a sua permanência nos cursos. Somente em 2013, quando em muitas regiões 

brasileiras os professores-alunos já estavam concluindo os cursos, que foi divulgado o 

Manual Operativo do Parfor Presencial, enfatizando as responsabilidades das secretarias de 

educação dos estados e municípios no regime de colaboração. 

A falta de apoio dos gestores públicos, principalmente dos municipais, pode ser 

considerada pela perspectiva de Saviani (2009), um dos descasos em que está sujeita a 

formação de professores no país: ―condições que dificultam também uma boa formação, pois 

operam como fator de desestímulo à procura pelos cursos de formação docente e à dedicação 

aos estudos‖ (SAVIANI, 2009, p. 153). 

Por outro lado, para alguns municípios, principalmente aqueles de pequeno 

porte, partindo do ponto de vista financeiro, não tiveram (e nem tem) condições para arcar 

com o alto investimento na formação da rede, pois a arrecadação municipal não comporta 

atender boa parte das exigências. O que leva a concluir que o regime de colaboração entre os 

entes federados para a indução de políticas públicas educacionais não pode se dar sob o 

mesmo patamar para todo o país. 

Contudo, entre os desafios postos oriundos do desenvolvimento da própria 

política e/ou por aqueles encontrados durante a execução, operacionalização e prática das 

ações, estudiosos da área de Políticas Educacionais têm evidenciado ―as potencialidades do 
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Parfor. Porém, também evidenciam problemas de gestão organizacional e financeira no que 

se refere ao bom andamento do programa nas Instituições de Ensino Superior‖ (GATTI, 

2013, p. 61). 

Nesse contexto, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (Anfope) entende que os obstáculos existentes para formação de professores 

apresentam resquícios mantidos historicamente no Brasil e têm se manifestado nas bases 

estruturais da implementação das políticas educacionais para formação docente. 

 Portanto, os desafios para formação de professores estão além dos pontuados ou 

aparecidos no programa Parfor, levando em consideração, principalmente, as questões 

relacionadas às demandas de natureza financeiras e estruturais. 

 

3.4 As contradições que aparecem na formação 
 
 

É possível afirmar que a formação docente por meio de programas especiais, na 

maioria das vezes, acontece de maneira aligeirada (BRZEZINSKI, 2008) e, nessa discussão 

em relação ao Parfor, muitos pesquisadores têm criticado o aligeiramento na formação de 

professores. Essa situação se dá em decorrência do surgimento de políticas públicas 

educacionais ambiciosas ou, por vezes, a escassez delas. Do mesmo modo acontece com os 

objetivos estabelecidos para as políticas públicas educacionais. O Parfor, quando criado em 

2009, tinha estabelecido uma meta ambiciosa e, praticamente, impossível de ser alcançada 

em um prazo de cinco anos (2009-2014), que era formar os mais de 600 mil professores da 

educação básica em exercício da profissão sem a formação em nível superior. 

Não houve, à época, possibilidades de se antecipar algumas particularidades e 

adversidades que o programa encontraria na sua execução, a fim de materializar a meta 

estabelecida. Nesse contexto, vão aparecer fragilidades tanto em relação ao regime de 

colaboração quanto na relação das IES com a formação oferecida. 

Contudo, Mororó (2012) chama atenção para o aspecto da relevância da 

formação docente que se dá a partir de uma política em regime de colaboração, sendo, 

portanto, um compromisso público de Estado assegurar o direito à educação de qualidade, de 

modo que a união passa ter a obrigatoriedade de financiar essa formação em instituições 

públicas. 

Para Freitas (2007), no Brasil, o ―problema‖ da formação de professores para os 

anos iniciais do ensino básico é um desafio histórico. Para a pesquisadora, essa contrariedade 
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não é uma demanda emergencial ou conjuntural, mas, sim, uma situação difícil e estrutural 

―produzida historicamente pela retirada da responsabilidade do Estado pela manutenção da 

educação pública de qualidade e da formação de seus educadores‖ (FREITAS, 2007, p. 

1207). 

É assertiva a concepção de Mororó (2012) em considerar a política de regime de 

colaboração ser, em tese, o reconhecimento da formação de professores como um 

compromisso público de Estado e sendo ela realizada no interior das instituições públicas de 

ensino superior na modalidade presencial como preferencial, revertendo para a federação a 

obrigatoriedade de financiar essa formação. Trata-se de uma medida única na história da 

formação de professores no país. 

Portanto, a formação de professores através do Parfor procura diminuir as 

desigualdades no campo da formação docente, de modo a levar os professores a pensarem 

sobre as práticas pedagógicas e todo processo formativo dos sujeitos enquanto sujeitos em 

formação. 

O Parfor cumpre, assim, seus objetivos de expandir o acesso à formação e à 

certificação. Entretanto, os impactos de uma política pública podem ficar restritos apenas às 

essas questões, tendo em vista que formar professores requer, necessariamente, provocar 

transformações? 
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4. OS IMPACTOS DO PARFOR NA FORMACAO, NA EXISTENCIA INDIVIDUAL E 

NO TRABALHO DOCENTE 

 
Avaliar o impacto na formação docente proporcionado pelo Parfor também é 

compreender que, nas últimas décadas, principalmente após os anos 2000, e mais 

expressivamente a partir do governo do presidente Lula (2003-2011), houve avanços na 

implantação e implementação de políticas públicas educacionais para a população brasileira. 

Entretanto, os avanços quantitativos não necessariamente significam qualidade 

imediata. Nesse contexto, as análises relacionadas às políticas no âmbito da formação de 

professores, sobretudo para a educação básica, levam a questionar: quais têm sido os 

impactos da formação de professores no contexto dos programas emergenciais de formação 

docente? Esses programas estão direcionados para quais finalidades e objetivos? 

 

4.1 Impactos do Parfor no contexto da formação 

 

Dentre os princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, o seu artigo 2º trata da formação dos profissionais do 

magistério como compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a 

consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais (BRASIL, 2009, art. 2º II). 

A partir dessa concepção de formação, perguntou-se nas entrevistas aos 

professores-alunos acerca de suas concepções em relação à formação docente 

proporcionadas pelo Parfor. Segundo os entrevistados, 

 

O Parfor veio para realização de um sonho, que era cursar Pedagogia na UESC. 

Após minha inserção nesse programa, muita coisa mudou na minha vida pessoal e 

profissional. Impacto na vida como ser humano, porque eu pude melhorar minhas 

práticas de relações com as pessoas e com meu fazer pedagógico. Sou feliz com a 

formação oferecida pela UESC e pelo Parfor (PE-02). 

 

Todas as vezes que eu atravesso o portão da UESC, me sinto feliz. O impacto 

(pensativa) foi meu crescimento profissional, já sou outra professora (PI-01). 

 

Posso dizer que foram muitos dos impactos que tem a ver com os resultados da 

formação, desde meu crescimento profissional, a realização de um sonho 

adormecido, descobrimento de novas funções, após o curso, hoje sou coordenadora 

pedagógica. Depois da formação teve aumento financeiro nos nossos salários, 

mudamos de nível e estamos de igual para igual com outros professores da escola 

(PE-03). 
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Percebemos que professores-egressos compreendem o impacto da formação, 

evidenciado em suas falas. Contudo, para além do aumento salarial e autoestima, nas falas 

aparece o interesse por cargos na gestão escolar (coordenação pedagógica e direção escolar). 

Pouco ou quase nada apontam sobre as implicâncias da formação para permanência na prática 

pedagógica da sala de aula e no exercício da docência, ou sobre as implicações de mudanças 

das práticas cotidianas a partir dos processos formativos oportunizados pelo curso de 

Pedagogia. 

As falas dos participantes apontam à formação como sendo um desejo pessoal, 

uma maneira de satisfação que culmina com a necessidade formativa de repercussão na 

prática. Observa-se que a presença da formação como objeto de desejo aparece nas falas 

evidenciadas como sonho de consumo e que, concomitantemente, tem impacto na vida 

pessoal, possivelmente, com o aumento da remuneração salarial, além do nivelamento de 

formação perante aos demais colegas da instituição de ensino a que pertence. 

Nota-se que os participantes percebem que a formação apresenta impactos nos 

aspectos social, profissional e pessoal, ainda que algumas contradições sejam evidenciadas. 

 

Tabela 10 - A formação docente para os Professores-egressos (P.E) 

P. E O impacto do Parfor na formação inicial de professores. 

 

E-01 

 

Oportunidade para certificação ―hoje me sinto confortável em ter meu nível 

superior, isso me motiva todos os dias.‖ 

 

E-02 

Oportunidade para certificação ―melhora  nas minhas práticas de relações com as 

pessoas e com meu fazer pedagógico‖. 

 

E-03 

Oportunidade do diploma superior ―com a formação teve aumento financeiro 

nos nossos salários, mudamos de nível e estamos de igual para igual com outros 

professores da escola‖. 

 

E-04 

Oportunidade certificação ―a gente tem nessa formação a condição de dizer eu 

também sou formada em Pedagogia‖. 

 

E- 05 

Oportunidade de ter um diploma ―a formação  foi  um aprendizado a mais, para 

nos ajudar na sala de aula e transmitir aquilo que aprendemos‖. 

Fonte: Dados da entrevista, elaborado pela autora, 2017. 

 

A formação docente aparece em muitos momentos, pensada a partir da 

realização de um curso de graduação para tornar-se bons professores e qualificados para dar 

aula. Observa-se que, na fala do sujeito PE-05, a formação foi pensada na perspectiva de 

preparação, concepção evidenciada quando o sujeito destaca a formação para ajudar (o verbo 
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ajudar substitui o verbo preparar) na sala de aula na transmissão daquilo que aprendeu 

durante o processo formativo. Para Macedo (2003), 

 
Não basta o professor ter o domínio de competências técnicas, as quais, embora 

necessárias e imprescindíveis, não garantem a formação de um profissional crítico, 

questionador e capaz de dialogar com os mais variados segmentos da sociedade 

(MACEDO, 2003, p. 60). 

 

 

Corroborando com a autora, Imbérnon (2010) aponta que é preciso romper com 

essa concepção de formação em que ―essas técnicas didáticas estão em detrimento de seu 

caráter político de formação de sujeitos comprometidos com a transformação da realidade‖ 

(IMBÉRNON, 2010, p.7). 

Compreendemos a formação na perspectiva de ser um instrumento articulador da 

sistematização do conhecimento para promoção da emancipação dos sujeitos. E, a partir das 

falas dos participantes, principalmente dos professores-alunos, o crescimento profissional 

revelado, o impacto financeiro e a qualificação profissional são mudanças que são sinônimas 

do que esses sujeitos de pesquisa compreendem como processos relevantes da formação. 

Porém, não aparece a formação em uma dimensão ampla e considerada como condição para 

emancipação. 

Ao analisar as falas dos professores egressos e iniciantes, nota-se que eles 

concebem a formação como fator que promove condições para melhoria salarial, promoção 

profissional e mudanças na autoestima por conquistar o diploma em instituição pública. 

Entende-se que esses sujeitos vivenciaram um momento especial, que possibilitou acesso à 

formação em nível superior, de modo que fica evidente nas entrevistas. 

Os (as) professores (as)-alunos (as), ao falarem do programa, no primeiro 

momento, o enaltecem com veemência, pois, veem nele a ―única‖ possibilidade de 

realização do sonho de ingresso à formação superior em uma instituição pública. 

Quanto aos indícios sobre a perspectiva do Parfor e da formação para os 

professores-alunos egressos e iniciantes, se mostraram satisfeitos em participar do programa, 

pois o concebem como ―oportunidade‖ ímpar, pensada pelo governo para dar acesso à 

formação superior aos professores em atuação e sem a respectiva formação. Dessa forma,  

mostraram-se satisfeitos também pelo curso escolhido. 

Os impactos do Parfor para professores em formação sempre são evidenciados a 

partir da satisfação da oportunidade de cursar o nível superior. Esse otimismo aparece tanto 

nas falas dos professores-alunos quanto na perpesctiva dos professores-formadores. Muitas 

das pesquisas que envolvem os sujeitos participantes do Parfor, de alguma maneira, apotam 
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para a satisfação e otimismo dos professores-alunos em participar dos cursos, mesmo quando 

elencam as dificuldades encontradas no processo de acesso e permanência na instituição até a 

conclusão do curso. 

 

Tabela 11 - A formação Parfor para Professores-iniciantes (P.I) 

P
 P. I 

O impacto do Parfor na formação inicial de professores 

P

P.I-01 

Realização de um sonho o diploma superior ―crescimento profissional, já sou outra 

professora na sala, quero fazer todas asatividades com meus alunos da melhor 

maneira possível como estou aprendendo no curso‖. 

P

P.I-02 

Concretização do sonho o diploma superior ―a formação nos qualifica para fazer 

melhor e diferente na vida dos nossos alunos‖ 

P

P.I-03 

Realização de um sonho estudar na UESC ―ter a nossa formação e nosso diploma 

em uma faculdade pública já é o impacto positivo‖. 

P

P.I-04 

Realização do diploma superior público  ―a  formação  me  torna professora 

documentada‖. 

P

P.I- 05 

O diploma é a carta de habilitação ―a formação vai me dá a carta para eu ir da 

sala de aula até outros espaços‖.  

Fonte: a autora, 2017 

 

 

Observa-se nos dois grupos, tanto para os professores iniciantes quanto aos 

egressos, a formação compreendida como ferramenta de promoção de oportunidades. Nesse 

sentido, destaca-se o impacto do programa ser considerado um mecanismo que possibilita a 

realização de um desejo pessoal, ou seja, o diploma de nível superior emitido por uma 

instituição pública e para os sujeitos envolvidos, constituindo um espaço renomado e seleto – 

a universidade pública. Interessante que não há diferença de pensamento entre os dois grupos, 

professores-egressos e professores-iniciantes em relação à formação.  

 Na perspectiva de Leontiev (1983), essa dimensão de consciência ―esperada‖ é 

produto subjetivo que implica nas condições sociais e históricas de sua constituição. Ou seja, 

o sentido pessoal traduz a relação do motivo com o fim. A partir de Leontiev (1983), 

assentado na teoria de Marx, nesse contexto da formação de professores, o motivo da 

formação não deveria ser apenas ganhar um salário melhor, mas, sim, o sentido de 

compreensão dos processos de contradições inerentes à formação e à sociedade inserida, para 

o desenvolvimento da consciência contra a ideologia da lógica do capital. 

A partir das análises das falas dos professores-alunos participantes desse estudo 

em relação à concepção de formação, há evidências quanto ao impacto da formação pelo 
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Parfor em seu desenvolvimento profissional representado, principalmente, pela certificação e 

segurança profissional a partir da aquisição do diploma de licenciados. 

 

Tabela 12 - Impactos da formação pelo Parfor para os professores-formadores 

P.F Impacto da formação Parfor para os Professores- Formadores 

 

.F -01 

Os professores-alunos, a partir do primeiro ano dos cursos oferecidos pelo 

Parfor, já notam mudanças, nos relatos das práticas pedagógicas, na postura 

diante o trabalho docente e muitos se veem nas pós-graduações. 

 

.F- 02 

Toda formação tem um impacto positivo, mesmo que ele não seja anunciado, 

tão estampado, mas há. Quer seja no fazer docente, nas reflexões da prática, 

na mudança diante dos colegas e alunos, na autoestima para inovar na sala de 

aula. 

Fonte: dados da autora, 2017. 

 

Ao analisar o que dizem as professoras-formadoras a partir do arcabouço teórico 

adotado para analisar os dados desse estudo, as falas possibilita inferir que a formação 

docente, sob a tese do capital, anuncia contradições relevantes nos processos de formação, 

nas práticas docentes, nas posturas, nos currículos que são desenvolvidos no interior das 

políticas educacionais e refletidos no interior dos centros de formação. 

A participante PF-02 pontua que há mudanças significativas, tanto no seu modo 

de ser, como pessoa, quanto no seu modo de agir em sala de aula, como profissional da 

educação, para todos os envolvidos no processo de formação, e não é diferente com os 

professores-alunos do Parfor, principalmente, pelas inúmeras peculiaridades inerentes ao 

público parforniano. 

Pelas falas das professoras-formadoras entende-se que há impactos na formação 

de professores parfornianos, principalmente quando se leva em consideração que a busca 

pela qualificação possibilita redimensionamento para o desenvolvimento da prática 

pedagógica, quando ―notamos mudanças nos relatos das práticas pedagógicas, na postura 

diante o trabalho docente‖ (PF-01) de professores da educação básica. 

Pelas falas das participantes, os impactos da formação no Parfor têm se 

desenhado em um cenário em que as trocas de experiências dos professores em formação 

têm possibilitado reflexões que impactam na emancipação pessoal e profissional dos sujeitos 

envolvidos nesse processo formativo. 

4.2 Impactos do Parfor no contexto da existência individual 
 

A concepção de trabalho na perspectiva da educação, mais precisamente para a 
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docênci, está inserida na totalidade do trabalho no capitalismo, transpassado por suas 

contradições e apontado pelas duas faces da atividade. 

Partindo desse pressuposto, questiona-se: quais foram os impactos a partir do 

contato com o Parfor no sentido da existência individual dos participantes e no tocante à 

consciência entre o ideal e real? 

Alicerçando-se na concepção marxista, Vasquez (1977) traduz que o que 

diferencia a existência da atividade humana uma da outra é o caráter da consciência, de 

modo que a consciência está presente no que é o ideal e real. Ou seja, existente no campo 

do que se deseja obter e no que se obtém realmente. ―Hoje estou fazendo uma pós 

(especialização) em educação infantil EaD, já tive aumento salarial significativo com a 

mudança de nível (PE-02)‖. 

As análises nos levam a inferir que a concepção de amplitude de horizontes pós-

formação, para os professores-alunos entrevistados, está centrada na Pós-Graduação em 

nível de especialização como o caminho a seguir na perspectiva do ideal.  

Nesse sentido, os impactos do Parfor aparecem sempre relacionados à aquisição 

do título em nível superior, o qual vai implicar no aumento da remuneração financeira e, 

consequentemente, a elevação da autoestima. 

 

Tenho a expectativa de crescer financeiramente, oportunidade de crescimento no 

trabalho, valorização salarial de bônus, veio a sensação de me sentir capaz e 

importante diante das minhas colegas e da diretora da minha escola, que só tem 

graduação também (PI-03). 

 

 

Os dados evidenciam que, além do desejo pessoal de obtenção do grau de 

graduados, a valorização pessoal no aspecto do impacto financeiro tem relevância no aspecto 

da existência individual. Parece algo a ser considerado como um dos principais motivos que 

incita a busca pela formação docente nos programas emergenciais das políticas públicas 

educacionais no país: diploma/certificação e aumento salarial. 

Nessa perspectiva, o diploma e o processo formativo para certificação podem se 

tornar uma referência que origina o processo de formação da individualidade para-si 

(DUARTE, 2013), tendo em vista que o trabalho educativo desempenha um papel específico 

na formação da individualidade para-si, ―que não surgem espontaneamente, e sim pela 

apropriação dos conteúdos das esferas de objetivação genérica para-si‖ (DUARTE, 2007, p. 

58). 

As falas dos professores-alunos evidenciam a formação sendo condição crucial 
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para assegurar que eles continuem na regência de classes. Nota-se, portanto, que a relação 

dos indivíduos com as objetivações genéricas quase sempre se dá de forma alienada, visto 

que a sociabilidade destes é formada no centro de relações sociais de dominação. 

 

4.3 Impactos do Parfor no contexto do trabalho docente 

 

Pensar os impactos da formação na perspectiva do contexto do trabalho docente 

é refletir criticamente sobre as concepções educacionais que se dão pela formação, assim 

como a compreensão dos processos do desenvolvimento histórico, social, político e humano 

condizentes com as exigências da sociedade e seus sujeitos. 

Portanto, a formação não se restringe apenas ao desenvolvimento de 

competências pedagógicas e condições para crescimento profissional, no sentido de acesso 

ao ensino superior, o que repercute, intrinsecamente, na promoção de função após a 

formação, gratificação financeira por qualificação profissional e realização de sonho do 

curso superior em instituição pública de ensino. Entretanto, vale destacar que embora possa 

parecer pouco, tratam-se também de situações revolucionárias. 

Como os professores, pós-formação, se constituem como profissionais docentes? 

São questões que apenas a formação por si só não dão conta de responder, entretanto, 

pressupõem-se que, a partir dela, se ampliam e constroem conhecimentos que apontam para 

a compreensão da realidade e suas complexidades. 

Do mesmo modo, faz-se necessário pensar as relações concebidas acerca da 

formação e do trabalho. Isto é, pensar a formação levando em consideração também as 

mudanças no trabalho e nas relações possibilitadas com o conhecimento, o que implica em 

identificar as formas de existência destas relações, as quais traçam conexão com o mundo do 

trabalho. 

No tocante às relações formação e trabalho, os participantes apresentam em suas 

falas o trabalho na perspectiva dos interesses do mercado, do mundo produtivo, das relações 

de consumo (valor de uso e valor de troca) da sociedade capitalista. Ao serem perguntados 

sobre qual seria a relação formação e/para o trabalho na sociedade em que se insere, 

responderam, 

Trabalho! Esse é a coisa que move o mundo. A gente busca se qualificar, ficar 

mais preparada para enfrentar o trabalho. Mesmo a gente sendo concursada, mas se 

não se preparar para o trabalho, o mercado deixa para traz (PI-02). 

 

O trabalho é o eixo central da sociedade. É ele que diferencia a gente dos outros 
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seres vivos e a gente vive na sociedade do dinheiro e quem gera o dinheiro? O 

trabalho. Ou não é? (PE-04). 

 

Kuenzer (2011) aponta o trabalho docente como sendo visto com os mesmos 

fins de outro trabalho qualquer, produtor do valor de uso e valor de troca. Para autora, a força 

do trabalho é vendida pelo professor para o capitalista. E a atividade resultante do trabalho 

acordado entre as partes (trabalhador x capitalista) colabora para a formação de sujeitos que 

passam a sustentar a estrutura do modo de produção em vigência através do trabalho 

abstrato
36

, em que ―a força de trabalho torna-se uma mercadoria, ainda que especial, cuja 

finalidade é criar novas mercadorias e valorizar o capital‖ (ANTUNES, 2009, p. 48).  

Portanto, subordinado pelo sistema capitalista, nesse sentido, produzindo valor de troca. 

Assim sendo, contraditoriamente, a percepção do trabalho docente produzido nas 

relações capitalistas é o de venda e de compra da força do trabalho, embora, sendo um 

trabalho não material. Nesse contexto, por mais eminente que seja a formação, o sujeito não 

questionará o capital. Logo, conforma-se a ele e aos moldes em que ele acontece, pois ―se 

não se preparar para o trabalho, o mercado deixa para traz‖ (PI-02). 

Morosini (2006) destaca que é preciso pensar a formação de professores com 

vistas a ―uma dimensão mais ampla e não apenas do ponto de vista funcionalista – formar 

para o mercado de trabalho‖ (MOROSINI, 2006, p. 361-362). 

Nessa concepção marxista (KUENZER, 2011, p. 677), o trabalho, de modo 

geral, e o trabalho docente, em específico, não tem sido desenvolvido para a transformação 

da realidade, formando consciências capazes de compreender criticamente as relações 

capitalistas visando a sua superação. Mas, sim, tem sido pensado, desenvolvido e submetido 

pelos moldes do capital em processo de produção de valor. 

No campo da formação para o trabalho docente, o desafio maior está inserido no 

contexto de pensar uma formação que possa implicar nos aspectos sociais e pessoais frente 

ao trabalho docente desenvolvido na sociedade capitalista. 

Percebe-se nas falas dos professores-alunos pouca relação entre a certificação de 

graduação e o seu trabalho docente, apesar da coordenadora do curso afirmar ser a 

docência
37 

o eixo norteador do curso de Licenciatura em Pedagogia/Parfor. 

                                                
36

 O trabalho abstrato é a redução da capacidade produtiva humana a uma mercadoria, a força de trabalho, cujo 

preço é o salário. Todas as atividades humanas assalariadas são trabalho abstrato. O trabalho enquanto 

categoria fundante é o complexo que cumpre a função social de realizar o intercâmbio material do homem com 

a natureza, é o conjunto de relações sociais encarregado da reprodução da base material da sociedade (LESSA, 

2012, p.28). 
37 Compreendida como ―o conjunto de conhecimentos, competências e habilidades necessários ao seu 
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As falas da coordenação e dos professores-formadores demonstram a percepção 

da mudança nos professores-alunos a partir do processo formativo, contudo, os próprios 

professores-alunos não percebem o impacto que o Parfor proporciona quanto à formação na 

perpesctiva política. Ou seja, não conseguem articular essa possibilidade de perceber a vida 

acadêmica que estão produzindo sobre si.  A formação docente na perpsectiva da formação 

política para emancipação implica na compreensão desta, na dimensão humana para 

transformação das/nas práticas educativas das escolas brasileiras.  

Ao se pensar a formação de professores a partir do Parfor, levando em 

consideração os resultados de pesquisas que têm sido publicadas, é possível dizer que, até 

então, não se tem de forma nítida qual deve ser a formação oferecida pelas instituições de 

ensino superior envolvidas com o Parfor. Para as pesquisadoras Gatti, Barreto e André (2011, 

p. 15), são ―múltiplos fatores que não podem ser esquecidos, nem desconsiderados no 

delineamento de políticas para os professores‖. Entretanto, no contexto da sociedade 

capitalista, sabe-se que a formação por si só não tem condições de garantir os processos de 

transformação para emancipação dos sujeitos, ou seja, não consegue as transformações na 

realidade material. Contudo, de forma contraditória, ela deve partir dos pressupostos da 

mediação e permitir as condições basilares para que a formação proporcione as condições de 

desenvolvimento da consciência da realidade e dos movimentos de interesses e conflitos que 

permeiam as políticas e práticas educacionais. 

Para Höfling (2001, p. 39), na sociedade capitalista do modelo de Estado 

neoliberal, as estratégias sociais adotadas recaem substancialmente em políticas de 

compensação. O Parfor se insere nessa perspectiva, no âmbito das demandas de formação de 

professores. A autora nos alerta que ―tais ações não têm o poder – e frequentemente, não se 

propõem a – de alterar as relações estabelecidas na sociedade‖. Nesse contexto, a política de 

formação docente no país constitui um desafio de proporção estratosférica e tem estado nas 

agendas de discussões educacionais de diferentes entidades que a debatem. 

Não obstante, as discussões ecoam por todos os cantos a respeito do caráter 

crucial e necessário da formação docente, pincipalmente, por uma formação emancipadora 

que auxilie na superação da formação para reprodução e de atendimento da lógica do capital. 

Se faz necessário compreender as nunaces contraditórias empreendidas pelo Estado/Capital, 

que podem dar resultados distintos dos esperados, justamente por conta das estratégias 

impregnadas de interesses divergentes expressos nas relações de poder. 

                                                                                                                                                   
cumprimento diário‖, assumindo, aqui, a confirmação do saber ensinar. 

https://www.google.com.br/search?client=opera&hs=D06&q=sinonimo+de+estratosf%C3%A9rica&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj248KYhe_gAhW8ILkGHR4wD1YQkeECCCooAA
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, discutiu-se a respeito das Políticas Nacionais para Formação de 

Professores, dando enfoque aos impactos do Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica, o Parfor, analisando o seu impacto na formação, no trabalho e na 

existência individual dos professores-alunos egressos e iniciantes no curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 

Para tanto, optou-se pelo aporte teórico-metodológico do Materialismo Histórico 

Dialético, pois entende-se que ele possibilita compreender o movimento da realidade em 

suas distintas sentenças e contradições das aparências do objeto de estudo – os impactos do 

Parfor na formação de  professores. Na perspectiva da política, considera-se que ela integra o 

conjunto de medidas resultantes das reformas do Estado, orientada pelas diretrizes de 

organismos internacionais (principalmente o Banco Mundial e o FMI), criadas a partir da 

reestruturação dos Estados Nacionais sob o comando dos princípios do neoliberalismo. Para 

compreendê-la, entende-se ser necessário levar em consideração os processos contraditórios,  

e os aspectos históricos e dialéticos do objeto estudado integrante da totalidade. 

O Parfor, no contexto de política pública para formação de professores, 

principalmente tomando como referência a sua abrangência e o alcance quantitativo, 

efetivamente tornou-se uma política de interiorização do ensino superior e entende a 

formação como fator importante para dirimir as adversidades cotidianas das práticas 

pedagógicas. O Parfor tenta efetivamente assegurar o direito social à educação enquanto 

direito de todos, enfatizando o dever do Estado em regime de colaboração entre os seus entes 

federados. Entretanto, no âmbito dos documentos oficiais do Parfor, a formação de 

professores aparece como sendo condição de elevação da qualidade da educação básica. 

Contudo, há outros fatores que implicam na elevação da qualidade da educação, tais como 

infraestrutura das escolas básicas, material pedagógico, condições de trabalho, formação 

continuada, entre outros. 

Porém, no tocante aos dados empíricos da pesquisa em relação aos impactos da 

formação dos professores-alunos do Parfor (egressos e iniciantes), os partícipes fizeram 

menção à formação docente como impactando na certificação de nível superior, que, por sua 

vez, tem repercussão na promoção de trabalho e valorização salarial. 

Acredita-se que o deslumbramento da conquista do diploma de nível superior 

pode ser um dos elementos cruciais para que os partícipes compreendam o impacto da 
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formação estritamente relacionada à oportunidade de terem uma graduação e, 

consequentemente, à permanência na regência de classe com o impacto salarial. 

A formação docente relacionada à qualidade da educação, por esse panorama 

que se apresenta, certamente ainda está longe de efetivamente ser considerada condição 

imprescindível, por si só, à garantia efetiva da educação de qualidade. No que tange às 

políticas emergenciais para formação de professores, os estudos de Maués (2003) serviram 

como amparo para assegurar que não serão, exclusivamente, essas políticas emergenciais de 

formação de professores, cujas metas ambiciosas, na maioria das vezes, são determinadas 

pelos organismos internacionais, que vão impactar na qualidade da educação brasileira. 

Entretanto, nesse contexto dos impactos da formação docente a partir das 

inciativas das políticas distributivas governamentais (na qual se insere o Parfor), pautadas na 

tentativa de corrigir as disparidades dos déficits educacionais e, neles a formação docente, os 

professores-alunos participantes desse estudo veem no programa a possibilidade de 

qualificação profissional para seguridade do exercício da profissão. 

Ao se observar os dados quanto ao quantitativo de professores da educação 

básica que tiveram acesso à formação inicial, quanto à expansão do ensino superior no 

interior do país e o número de instituições que aderiram ao Parfor no Brasil, há que se 

considerar que o programa, efetivamente, permitiu um crescimento considerável de 

professores com formação superior até então. Por outro lado, tais constatações reforçam a 

concepção de teóricos que têm criticado as políticas de formação de professores aligeirada, 

prevalecendo a máxima ―o que importa é a quantidade‖, pois assim, estatisticamente se 

atinge as metas preestabelecidas nos acordos firmados com os organismos externos e 

internos. 

Contudo, no tocante à Formação de Professores, há um conjunto de desafios que 

se manifestam no Parfor. Entretanto, é válido ressaltar que praticamente esses mesmos 

dilemas que aparecem no programa são contingências presentes no campo de formação 

docente no Brasil. Por esse prisma, pode-se considerar que o Parfor, pelo caráter de 

abrangência, longevidade e alcance, assume, além do mérito de formação pedagógica, 

relevância social, tendo em vista os obstáculos que os professores-alunos buscam superar 

para ter acesso à formação superior, principalmente nos municípios distantes das regiões 

metropolitanas ou de sedes universitárias. 

Por outro lado, pensar o Parfor por esse aspecto é reforçar a ideia quantitativa do 

aumento estatístico de professores com formação superior oferecida pelo Parfor, sem levar em 

consideração as limitações encontradas no processo da formação, do acesso ao ensino 
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superior e permanência nos cursos escolhidos. 

A análise dos dados da pesquisa possibilita afirmar que o programa de formação 

de professores, o Parfor, no âmbito do curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 

Santa Cruz, UESC, apresenta algumas características que são comuns, também, em outras 

instituições nas quais funciona o programa, tanto em nível nacional, como no aspecto das 

instituições baianas. Entretanto, os dados da UESC mostram que há um distanciamento entre 

a proposta de formação definida no projeto do curso e a prática pedagógica, ou os 

professores-alunos não conseguem compreendê-la; os professores-alunos conseguem 

enaltecer o programa a partir do aspecto de ter tido a possibilidade de acesso ao ensino 

superior, entretanto, não compreendem a dimensão do programa enquanto política; os 

impactos do processo de formação reverberaram na certificação, autoestima, mudança de 

nível vislumbrando o aumento salarial; a Pós-Graduação lato sensu aparece associada e/ou 

sinônima de ampliação de horizontes; o diploma compreende a legitimidade da profissão; o 

acesso à graduação na instituição pública e renomada pontua a realização pessoal de um 

sonho; a universidade não aparece enquanto espaço de discussão teórica e debate dos 

processos de construção de conhecimentos. 

Ainda sobre as evidências pontuadas nos dados da pesquisa, a partir das análises 

das falas dos sujeitos, principalmente da coordenação do curso e os professores-formadores, 

eles entendem o Parfor como uma política criada para corrigir o déficit de formação de 

professores da educação básica e o veem como um programa que tenta potencializar a 

relação entre teoria, prática, escola e universidade, construindo, nesse processo de formação, 

as condições de reflexão das experiências pedagógicas que repercutem na sala de aula da 

educação básica. 

Os professores-formadores consideram que a formação tem impacto pessoal e 

profissional na vida dos professores-alunos, quer seja pelo aprimoramento das práticas ou 

pelas condições melhores em termos de oportunidades para os professores pós-formação. 

No aspecto da dinâmica logística adotado pela universidade para garantir a 

formação aos professores-alunos, os dados pontuam que não há nenhum termo de 

compromisso firmado entre a universidade e os municípios, a fim de respaldar a cobrança 

para que garanta ao professor-aluno permanência no curso. Contudo, a coordenação, na 

medida do possível, através da relação consensual entre as secretarias municipais de 

educação, tem mantido, através de diálogo saudável, a contrapartida dos gestores. Nos 

poucos casos em que não há auxílio para alimentação dos professores-alunos, eles 

participam da política de Auxílio Permanência com recursos do programa, conforme 
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Portaria de 2013. Os demais desafios, sobretudo, aqueles de natureza pedagógica entre 

professores-alunos, curso e professores-formadores, são resolvidos junto à coordenação, 

tendo em vista que não há um colegiado de curso especial e nem associação com o colegiado 

do curso regular de Pedagogia. Nesse contexto, alegam-se que, embora seja o mesmo curso, 

as diretrizes norteadoras são diferentes. 

Ao se verificar as implicações da formação proporcionadas pelo Parfor no 

âmbito do trabalho dos professores-alunos na educação básica, os dados permitiram concluir 

que: o curso favoreceu aos participantes terem a realização de acesso a UESC; projeções de 

continuidade à formação continuada, quando essa é compreendida através das pós-

graduações (pontuaram Especialização e Mestrado); aumento da autoestima repercutindo em 

motivações no desenvolvimento das práticas pedagógicas; gratificação salarial através da 

mudança de nível, considerado impacto relevante na perspectiva dos professores-alunos 

egressos e iniciantes; superação de desafios de natureza pessoais: timidez, leituras, trabalhos 

acadêmicos, participação em seminários; autoestima em relação aos colegas da escola; 

possibilidade de assumir outras funções dentro da escola, como coordenação pedagógica e 

gestão escolar. 

Portanto, considera-se que a proposta desse estudo atendeu aos objetivos 

delineados, além de provocar novas questões que demandam novos estudos e reflexões 

pertinentes para o campo das políticas educacionais, com enfoque na formação de 

professores. 

O resultado traz um convite à reflexão a respeito da formação aligeirada 

proporcionada pelas políticas emergenciais para suprir o déficit de formação, em que o 

professor em formação deve conciliar estudos, trabalho e atividades seculares em espaço de 

tempo mínimo.  

Por fim, os resultados mostraram que os professores-alunos, egressos e iniciantes 

veem na formação a realização de um sonho, cuja certificação permite salvaguardar o 

exercício da profissão docente, informação constatada nas entrevistas com os participantes 

da pesquisa, tanto em relação ao impacto da formação, quanto às contribuições da formação 

para o trabalho desenvolvido na educação básica. 

Desse modo, o estudo, ao findar-se, deixa alguns questionamentos que merecem 

reflexões e/ou novas investigações. Para que serve a educação (formação docente) nos 

pressupostos da reprodução da lógica do capital? Qual é, efetivamente, a formação 

docente/educacional que se quer? Qual tem sido o papel da formação de professores por 

meio de programas especiais de políticas compensatórias no contexto brasileiro? 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

 

UNIVERSISADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA _ 

UESB PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

(MESTRADO) – PPGED LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro por meio deste termo que concordei em colaborar com a pesquisa intitulada 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OS 

IMPACTOS DO PARFOR NA FORMAÇÃO, EXISTÊNCIA INDIVIDUAL E 

TRABALHO DOCENTE, desenvolvida pela Mestranda Silvana Sousa Andrade, sob orientação 

da docente Drª Leila Pio Mororó, a quem poderei contatar/consultar a qualquer momento que julgar 

necessário através do e-mail: lpmororo@yahoo.com.br ou pelo telefone (77) 3424-8749 do 

PPGED/UESB, ou nos contatos da pesquisadora: syl_andradefonseca@hotmail.com (e-mail) ou 

celular (73) 98169-7191. Afirmo que aceitarei participar por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo e estou 

ciente que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos a ética e rigor acadêmico. 

Minha colaboração se fará por meio de entrevista a ser respondida e gravada a partir da assinatura 

desta autorização. Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado (a) poderei 

contatar o pesquisador responsável ou sua orientadora. 

 

Ilhéus – BA  de  de 2017. 

 

Assinatura Entrevistado (a) 
 
 

Assinatura Pesquisador (a)

mailto:lpmororo@yahoo.com.br
mailto:syl_andradefonseca@hotmail.com
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APÊNDICE B: Roteiro de Entrevista - COORDENADOR 

 
Socio-educacional 

-Qual o Perfil: idade, sexo, formação, tempo de serviço,

 identidade do participante. 

 

- QUANTO AOS DOCUMENTOS: 

a) Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UESC (é o mesmo? PARFOR, regular, 

EaD). Qual a diferença? 

b) Para elaboração do Projeto Político do Curso de Pedagogia – PARFOR quem 

participou? Colegiado, comissão, coordenação, quem participou e Como aconteceu a 

elaboração do PPC Pedagogia PARFOR? 

c) Há algum Projeto Institucional para Formação de Professores na universidade? (por 

exemplo, é uma preocupação da uesc a criação de cursos para formação de 

professores)? (Quais foram os cursos pensados?) 

d) Há algum Termo de adesão do PARFOR\UESC\ Municípios? Ou os municípios não 

assinaram vínculos com a UESC/ PARFOR? Se sim, como se deu? (Ou apenas foi 

assinado o convenio com o governo federal através do PAR?) 

e)  

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

a) O Projeto Pedagógico do programa tem sido avaliado, sistematicamente, desde sua 

implementação? Comente sobre o processo avaliativo, como ele acontece e quem 

participa? 

b) Quem elabora os pontos cruciais para essa avaliação e por que? 

c) O Projeto Pedagógico do programa foi alterado devido ao processo avaliativo em 

questão? Cite as mudanças. 

d) Quais são/foram às dificuldades encontradas junto às diversas instâncias (federal, 

estadual, municipal e institucional) para implementação do PARFOR na UESC? 

e) Atualmente, como se encontra a regulamentação do PARFOR na instituição? 

 

QUANTO AO COORDENADOR 

1 Como chegou à coordenação do Parfor em Pedagogia UESC? (eleição, seleção, 

indicação) 

 

2 Há Medidas adotadas pela UESC para dirimir os desafios? Quais? 

3 Houve formação específica para coordenar o PARFOR 
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4 Os coordenadores de curso participaram da elaboração da Proposta Pedagógica dos 

cursos? De que maneira 

5 O Coordenador do curso de Pedagogia acompanha o planejamento dos professores 

formadores? (por exemplo, as ementas da disciplina, há reuniões, diálogos, 

interação)? 

6 Já teve alguma experiência em curso de formação de professores programas 

especiais? Quais? Como professor ou coordenador 

7 Concepção a respeito do PARFOR: avanços, desafios, análise da política 

8 Para a implantação dos cursos pelo PARFOR houve alguma

 resistência departamental? 

9 Como se dá/se deu a seleção dos professores formadores? 

10 Houve alguma Formação especial para os professores formadores? 

11 Quais os municípios com maior número de alunos no curso de Pedagogia? 

12 Qual tem sido o processo logístico da UESC para atender aos alunos\professores 

PARFOR (salas, auxílio bolsa, curso extensão e pesquisa, eventos e seminários, 

auxílio par eventos) 

13 Como você vê os Impactos do PARFOR enquanto política pública de formação 

docente? Você acredita que tem impacto na vida individual dos alunos PARFOR? 

14 Quantas turmas PARFOR Pedagogia desde a implantação são atendidas pela UESC? 

15 Há Índice de evasão do curso Pedagogia PARFOR? Você estima qual a causa? E qual 

medida tomada pela UESC para essa situação? 

16 Como se dá a parceria e relação entre municípios x UESC? 

17 Sua Avaliação/Concepção sobre o curso de Pedagogia ofertado pelo PARFOR UESC 

18 Os problemas de natureza pedagógica entre o curso, professores-alunos e professores-

formadores, são resolvidos em colegiados? Qual? 
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APENDICE - C: Roteiro de Entrevista – PROFESSOR FORMADOR 
 

Socioeducacional 

 
-Qual o Perfil: idade, sexo, formação, tempo de

 serviço, identidade do participante. 

Quanto ao Professor Formador 

a) A seleção para a docência PARFOR 

b) Por que quis participar ? 

c) Quais as vantagens e desvantagens em relação a docência no PARFOR 

d) Concepção a respeito do Programa 

e) Os desafios da sala de aula e as medidas para superá-las. 

f) Como essas dificuldades são superadas ou minimizadas? 

g) Os docentes participam de reuniões coletivas de planejamento e 

avaliação do curso? Comente. 

h) Elaboração do Planejamento, avaliações e ementas da disciplina que atua, 

como acontecem? 

i) Relação professor formador x coordenação x aluno\professor 

j) Impactos do PARFOR na formação e prática dos professores- alunos. 
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APÊNDICE - D: Roteiro de Entrevista – PROFESSOR EGRESSO E 

INICIANTES 
 

 

PROFESSOR EGRESSO 

a) Perfil: idade, sexo, formação continuada, tempo serviço na Ed básica. 

b) O que representa\representou o PARFOR para a vida 

existencial, trabalho docente 

c) Função que exerce na escola após a formação pelo PARFOR 

d) A formação em Nível Pós-Graduação, lato/strictu. Por que? Qual curso? 

e) Como ficou sabendo do PARFOR. A escolha do curso. O 

processo para inserção. 

f) Os impactos do PARFOR na formação e trabalho docente 

g) Os desafios que enfrentou durante o curso 

h) A relação ensino x pesquisa x trabalho em exercício 

i) A relação professor formador x coordenador x aluno-professor 

j) As ementas das disciplinas (como tem conhecimento) 

k) A contrapartida dos municípios. A ajuda de custo. A 

substituição do professor. O Transporte de acesso 

l) A concepção sobre as políticas de formação de professores 

através de programas especiais 

m) Evasão da turma, razões que atribui para o fato 

n) A logística adotada por você, o município e a universidade para 

garantir acesso e permanência no curso 

o) Conhecimento sobre as diretrizes do PARFOR, Projeto 

Pedagógico do Curso Pedagogia. 

p) As expectativas no inicio do curso – durante o curso – após o curso 

q) A relação entre os cursos de Pedagogia Regular x Pedagogia 

 

 

PROFESSOR INICIANTES (as mesmas dos egressos) 

 

a) Expectativas pós-formação. 
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APÊNDICE - E: Eixos Temáticos por núcleos modulares/UESC 
 

Núcleo. 

Temático 

Disciplinas CH 

1.Educação, 

História 

Sociologia e Educação; Filosofia, Educação e Ética; 

História da Educação; Metodologia do Trabalho 

Científico; Didática e Tecnologia I; Estágio 

Supervisionado I; Semin. Integrador I. 

360 

2.Docência e 

Fundamentos 

da Educação 

Antropologia e Educação; Psicologia e Educação I; 

Didática, Tecnologias II; Fundamentos da Docência; 

Teoria do Conhecimento; Metodologia da Pesquisa em 

Educação I; Estágio Supervisionado II; 
Seminário Integrador II. 

390 

3.Aprendiza- 

gem e 

Linguagens 

Alfabetização e Letramento; Linguística; Psicologia e 

Educação II; Fundamentos da Educação Infantil; Arte- 

Educação: Ludicidade e Corporeidade; Estágio 

Supervisionado III; Seminário Integrador III 

405 

4.Educação, 

Currículo 

Currículo; Avaliação da Aprendizagem; Educação 

Inclusiva; Fundamentos e Metodologia da Língua 

Portuguesa; Educação e Relações Étnico-raciais; Estágio 

Supervisionado IV; Seminário Integrador IV 

375 

5.Políticas, 

Saberes 

Escolares 

Literatura Infanto-juvenil; Políticas Públicas da Educação; 

Fundamentos e Metod. do Ensino de Matemática; 

Fundamentos e Metod.do Ensino das Ciências da 

Natureza; Org. dos Espaços Educacionais; Metod. da 

Pesquisa em Educação II; Estágio Supervisionado V; 

Seminário Integrador V. 

420 

6.Educação 

Escolar e 

Práticas 

Docentes 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de História; 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Geografia; 

Gestão da Educação; Leitura e Produção Textual; 

Concepção Freireana de Educação e Andragogia; 

Metodologia da Pesquisa em Educação III - TCC; Estágio 

Supervisionado VI. 

420 

7.Identidade 

Docentes 

Educação no Campo; Educação Ambiental; Educação 

Indígena; Metod. da Pesquisa em Educação IV - TCC; 

Estágio superv. VII; Seminário. 

300 

8.Múltiplas 

Linguagens 

Introdução a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS); 

Introdução ao Estudo do Braille; Linguagem e Hipertexto; 

Estágio Supervisionado VIII; Seminário Integrador VIII; 

Trabalho de 
Conclusão do Curso – TCC. 

255 

9.Formação e 

Ação Docente 
Estágio Supervisionado IX; Seminário de Avaliação 

do Curso; Trabalho de Conclusão - TCC 

(Apresentação). 

75 

Atividades-Acadêmico-Científico-Culturais – AACC 110 

Seminários de Planejamento e Avaliação 90 

Total 3.200 

 

 


