
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS  

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA      

             

 

 

 

 

MARIA DA CRUZ SANTOS GUIMARÃES 

 

 

 

 

O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA-PARFOR: POSSIBILIDADES E LIMITES FORMATIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICOS  

2015   



 
 

 

MARIA DA CRUZ SANTOS GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

 

 

O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA-PARFOR: POSSIBILIDADES E LIMITES FORMATIVOS 

  

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 

licenciatura plena em Pedagogia do 

Campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), como requisito parcial para 

conclusão do curso.  

  

Orientadora: Profª Dra. Ana Carmita 

Bezerra de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICOS 

2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Serviço de Processamento Técnico da Universidade Federal do Piauí 

Biblioteca José Albano de Macêdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   G963p     Guimarães, Maria da Cruz Santos. 

       O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica-PARFOR: possibilidades e limites formativos / Maria da 

Cruz Santos Guimarães.   – 2015.  

           CD-ROM : il.; 4 ¾ pol. (56f.) 

    Monografia(Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal 

do Piauí, Picos, 2015. 

    Orientador(A): Prof. Dra. Ana Carmita Bezerra de Souza.                 

        1. Formação Continuada. 2. Educação Brasileira. 3. 

PARFOR. I. Título. 

                                    CDD 370 



 
 

 

 



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pela vida, e por todo o carinho, 

apoio e ensinamentos. A vocês dedico este 

feito!  

  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Neste momento se materializa um esforço conjunto, o qual se expressou em um tempo 

de encontros, contatos, alegrias, aprendizados, crescimento. Gostaria nesse espaço de 

agradecer a todas as pessoas que durante a realização desse trabalho foram cruciais.  

 À minha família pelo aconchego, apoio e confiança, em nome da minha irmã, Maria 

Aparecida, exemplo de força e determinação; aos meus colegas de classe, em especial a 

Medianeira Carvalho, Maria de Sousa, Elane Ferreira, Edith Cristina, Leidiana Borges e 

Francisca Sandra, pelas dificuldades e aprendizagens compartilhadas; aos meus professores, a 

todos eles, que de alguma forma contribuíram para o meu aprimoramento pessoal, humano e 

profissional; às pessoas que contribuíram para a coleta de dados deste trabalho monográfico, 

aos coordenadores do PARFOR, docentes e discentes dos cursos.  

 Agradeço de um modo especial, à minha orientadora Ana Carmita, pela confiança, 

cultivo e por sua maestria na condução do meu aprendizado, por quem desde o início, nutri os 

sentimentos de admiração e confiança.  

 A todos vocês muitíssimo obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica-PARFOR, implantado 

através do decreto 6.755 de 2009, pela Capes em parceria com as secretarias de educação e 

universidades, tem a intenção de qualificar profissionais da educação que já atuam, através de 

licenciaturas, como respostas ao disposto no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases Nº 

9.394/96 que diz que a formação de professores deve se dar em nível superior. Como 

resultado do conjunto de reformas na educação, essa política se insere em um momento de 

críticas em torno da educação, em um contexto de transformações técnico-científicas e de 

disputas de projetos formativos de professores. É com o intuito de compreender o debate atual 

em torno da formação docente no país, oriundo desse contexto, que este estudo teve como 

objetivo analisar as possibilidades e os limites da formação docente no âmbito dessa política 

de formação de professores, discutindo criticamente sobre as suas intenções em confronto 

com as especificidades do processo formativo que são reveladas na prática, como condições 

objetivas e subjetivas de formação, dificuldades, sentidos atribuídos, motivações, 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, junto aos sujeitos (discentes, docentes e 

coordenadores) dessa política. Esta pesquisa se constitui como um estudo de caso, de 

abordagem qualitativa, realizada nos cursos do PARFOR da Universidade Federal do Piauí, 

Campus de Picos.  Como instrumento de coleta de dados, foram aplicados quarenta 

questionários aos discentes de variados cursos desse programa, seis ao corpo docente dos 

cursos, e foram realizadas entrevistas com os coordenadores locais. Concomitante e posterior 

à pesquisa de campo foram realizadas consultas em documentos oficiais que tratam do 

processo de implantação dessa política, como a nova LDB e o Decreto 6.755/09; e pesquisa 

bibliográfica tendo como principais referências teóricas Libâneo (et al.,  2010) Pimenta 

(1997), Pimenta e Gherdin (2002), Tardif ( 2002), Nóvoa (1992), Candau (1983), Goergen 

(2014) e pesquisas  que tratam das políticas de formação de professores, tais como os estudos 

de Lima (2011) Santos e Darsie (2011); Pereira [199?]; Lage e Souza (2010).  Os resultados 

desse estudo nos indicam que o PARFOR representa um espaço de formação relevante para 

qualificar os professores que atuam a algum tempo na educação básica, seja em primeira 

licenciatura ou em segunda licenciatura, adequando-os às exigências da legislação, porém,  

deixa a desejar quanto a sua sistemática de funcionamento, em especial ao tempo em que são 

desenvolvidas as formações, justamente por estas ocorrerem no período de férias dos 

docentes, não constituindo as condições para a maturação e o desenvolvimento de 

conhecimentos acadêmicos-científicos necessários ao exercício da docência.   

  

Palavras-chave: Educação brasileira. PARFOR. Formação continuada. Aprendizagens. 

Limites e possibilidades. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The National Plan for the Formation of Teachers of Basic Education-PARFOR, implemented 

through Decree 6,755 of 2009, by Capes in partnership with the departments of education and 

universities, intends to qualify education professionals who already work, through 

undergraduate, as response to article 62 of the law of Guidelines and Bases No. 9,394/96 it 

says that teacher training should occur at higher level. As a result of the set of reforms in 

education, this policy is inserted in a moment of criticism around the education, in a context 

of scientific and technical transformation, of teachers training project disputes. Is in order to 

understand the current debate around the teacher education in the country, from this context, 

that this study aimed to examine the possibilities and obstacles of teacher education in the 

context of this policy, discussing critically about your intentions in confrontation with the 

specifics of the formative process which are revealed in practice as objective and subjective 

conditions of training, difficulties, senses, motivations, applicability of the knowledge 

acquired, together the subjects (students, teachers and coordinators) of this policy. This 

research is a case study, qualitative approach, carried out in the Federal University of Piauí 

PARFOR, Campus of peaks. As a tool for data collection, have been applied questionnaires 

forty to students of various  courses of this program, eight to faculty and were held interviews  

with the local coordinators.  Throughout the study,  were realized consultations in official 

documents that deal with the process of implementation of this policy, how the new LDB and 

Decree No. 6,755/09; and bibliographical research having as main theoretical references 

Libâneo (et al.,  2010) Pimenta (1997), Pimenta e Gherdin (2002), Tardif ( 2002), Nóvoa 

(1992), Candau (1983), Goergen (2014) and surveys that deal with teacher training policies, 

such as the studies of Lima (2011) Santos e Darsie (2011); Pereira [199?]; Lage e Souza 

(2010). The results of this study indicate that the PARFOR is an important area of training to 

qualify the teachers who work a while ago in basic education, whether in first graduation or 

second , adapting them to the requirements of the legislation, however, leaves something to 

desired as your operating system, in particular to the time in which they are developed  these 

formations, occur in the holiday period of teachers not the conditions for the maturation and 

the development of academic and scientific knowledge necessary for the exercise of teaching.  

Keywords: Brazilian education. PARFOR. Continuing education. Learnings. Limits and 

possibilities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Século XXI, primeiro decênio, observa-se um conjunto de medidas a nível 

nacional, a partir da década de 1990, cujos frutos apresentam impactos nos mais variados 

campos da sociedade brasileira, inclusive na educação, alavancando mudanças, debates, 

críticas e contraposições. O Brasil, a partir daquela década (1990) passa por reformas no seu 

contexto educacional como decorrência de um novo momento político e econômico que vem 

se instalando, resultado de uma política de globalização (LAGE e SOUSA 2010). É visível os 

novos rumos que a educação passou a ter, postos com muita visibilidade em legislações, e 

como resultado, observam-se novas medidas (de qualificação/capacitação) em relação ao 

profissional da educação básica. 

 De acordo com Libâneo (et al.,  2010) o contexto que o Brasil vive é marcado pela 

exigência internacional 
1
 de um novo perfil de trabalhador, apto a operar de acordo com as 

transformações técnico-científicas, do contrário, o indivíduo poderá se tornar um excluído 

dessa sociedade globalizada, marcada pela informatização e automação. A lógica reinante 

nesse contexto de exigências quanto a qualificação profissional, é a neoliberalista de mercado
2
  

sob o paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade, visando o 

fortalecimento do sistema capitalista, em que apresenta como necessidade:  

(...) criar uma cultura tecnológica para a expansão do capital, além da requalificação 

dos trabalhadores e da ampliação do mercado de consumo, tem realçado a 

importância da universalização do ensino fundamental com base em três princípios: 

eficiência, eqüidade  e qualidade. (LIBÂNEO, et al, 2010 p. 94)  

 

  Essas transformações que exigem uma formação para o mercado de trabalho, de 

qualificações técnico-científicas das novas gerações, repercutem nas exigências de formação 

do profissional da educação, especificamente no professor, cuja atuação deve estar de acordo 

com esse contexto transitório.  

Com a vigência da nova LDB, Lei nº 9.394/96 observa-se a exigência que a formação 

de professores ocorra no âmbito da educação superior, como condição para atuação na 

                                                           
1
A adequação da educação brasileira deve-se a sua participação na Conferência Mundial de Educação para 

Todos ocorrida em 1990 em Jontiem na Tailândia, em que os organismos internacionais difundiram propostas e 

pacotes educacionais aos países em desenvolvimento, a fim de que estes estejam aptos a colaborar com a política 

neoliberal instalada e difundida.  
2
 De acordo com Libâneo (et. al, 2010 p. 97) neoliberalismo é a “denominação de uma corrente doutrinária do 

liberalismo que se opõe ao social-liberalismo/ou novo liberalismo (modelo Keynesiano) e retoma algumas das 

posições do liberalismo clássico e do liberalismo conservador, preconizando a minimização do Estado, a 

economia com plena liberação das forças de mercado e a liberdade de iniciativa econômica”( ...) Surgiu nas 

décadas de 30-40, no contexto da recessão (iniciada com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929) e da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Reapareceu como programa de governo em meados da década de 70, na 

Inglaterra (governo de Thatcher), e no início da década de 80, nos Estados Unidos (governo Reagan)”  
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educação básica, o que gerou um contexto de medidas visando proporcionar o máximo de 

oportunidades de formação de novos professores, visto que sem professores não se tem 

escolas.  

 A educação superior, a partir de então, passou por um processo de expansão do 

número de vagas nos cursos de formação inicial de professores, bem como de formação 

continuada, reflexo de medidas como: a criação do REUNI-Reestruturação e Expansão das 

Universidades que dentre outros objetivos foi criado para expandir os cursos de graduação; a 

criação de novas instâncias formativas (tais como o Curso Normal Superior e os Institutos 

Superiores de Educação); e o aumento dos espaços de empresariamento como resultado das 

reformas empreendidas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que diz respeito, 

segundo Pereira [199?] ao aumento de instituições privadas de formação, havendo certo 

abandono do setor público. De acordo com este mesmo autor apontando dados do MEC entre 

os anos de 1998 a 2003 o número de instituições privadas aumentou consideravelmente, 

“houve um aumento das instituições privadas em mais de 100% (141 a mais), o que confirma 

o empresariamento da educação superior no país, e a desoneração do Estado” nesse período.  

 Diante desse quadro, vários estudos na área questionam a qualidade dessas 

formações e a que ou a quem elas atendem. Surgem severas críticas que desvendam 

concepções de formação de professores que se distanciam do projeto de formação do 

profissional crítico-reflexivo, apontando para uma formação menos humanística e mais 

voltada para a submissão à lógica do capital; formações aligeiradas, mal embasadas, nos 

fazendo pensar e trazer a ideia de semiformação conceito que Adorno desenvolve como 

crítica ao contexto formação com foco na ciência e na técnica e não a formação cultural 

(Bildung). Argumentando a favor de uma formação cultural, Pedro Goergen (2014) apresenta, 

em perspectiva histórica, a evolução da educação superior, demonstrando que esta se tornou 

agente de desenvolvimento científico-tecnológico.   

  Com o decreto Nº  6.755, de 29 de janeiro, institui-se a política Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica, onde  podemos encontrar metas de fomento a 

formação inicial e continuada, em que se responsabiliza a CAPES-Coordenação de 

Aperfeiçoamente de Pessoal de Nível Superior por essas medidas, sendo uma delas a  

Oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais 

dirigidos aos docentes em exercício há pelo menos três anos na rede pública de 

educação básica que sejam, graduados não licenciados; licenciados em área diversa 

da atuação docente; de nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 2009 p. 6) 

 

 O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica-PARFOR foi 

implantado de acordo com essa demanda de novos cursos, funcionando em parceria entre 
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Universidades e Secretarias de Educação, que visa superar o quadro brasileiro de professores 

leigos, ou de formação diferente a que atua, tendo como meta principal qualificar o professor 

da Educação Básica. Mas, questiona-se à luz das críticas em relação ao novo contexto político 

ideológico a proposta dessa política de formação, bem como os desafios que esta enfrenta no 

confronto com a prática e com as demandas de formação docente do público ao qual se 

destina. 

Desse modo, realiza-se neste trabalho de conclusão de curso uma avaliação crítica da 

proposta de formação do PARFOR, à luz das discussões atuais sobre formação docente, 

desvelando o terreno político e pedagógico dessa política, a partir de estudos nessa linha, bem 

como suas intenções de formação em confronto com as especificidades do processo formativo 

que são reveladas na prática, como condições objetivas e subjetivas de formação, 

dificuldades, sentidos atribuídos, motivações, aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, 

junto aos sujeitos dessa política, assim, trazendo à tona as possibilidades e os limites da 

formação docente a partir de um estudo de caso na Universidade Federal do Piauí, UFPI- 

Campus de Picos, tendo como direcionamento o seguinte questionamento: O PARFOR traz 

uma proposta e as condições de formação de professores adequadas às exigências atuais de 

qualificação docente?  

 

1.1 Por que do tema: inquietações da pesquisadora 

  

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão 

(Paulo Freire) 

 

O contato com o universo acadêmico proporcionado pelo curso de pedagogia da 

Universidade Federal do Piauí CSHNB, em suas várias disciplinas e situações de 

aprendizagem, propiciou olhar para a realidade de maneira mais crítica e questionadora. E 

quando se faz a opção de ser docente, mais ainda somos impulsionados a compreender o 

sistema que temos, pois o contato com a diversidade que uma sala de aula apresenta e mesmo 

com a diferenciação de perfil sócio econômico entre alunos e o próprio docente, nos aguça a 

sensibilidade e o sentimento de esperança, adquirindo vontade de mudar as inúmeras 

situações de injustiças que o próprio contexto escolar reproduz. 

 Nas leituras acadêmicas e nas discussões em sala e outros espaços formativos 

possibilitou-se a compreensão da origem das desigualdades que da maneira como a sociedade 

se encontra organizada, essas nunca serão superadas, até mesmo porque não é interesse das 



12 
 

 

classes dominantes que detêm o poder. Dessa forma, emergisse a compreensão de que a 

crítica, a reflexão e a estranheza são itens necessários para não perdermos de vista a luta 

travada desde os tempos mais remotos pela transformação de um modelo de sociedade, 

marcado, em sua essência, pelas formas, lúcidas ou mascaradas, de dominação e exclusão. 

Pensar nos rumos da educação nesse sentido não é ter esperança de que se vai conseguir 

abraçar a causa por inteiro, pois ela é apenas um mecanismo que pode auxiliar. Dentro dessa 

possibilidade, vem uma tarefa mais específica ainda, que é pensar a formação do professor 

como um momento muito importante na construção de um novo modelo de educação 

comprometida com o todo social. 

  Formar o professor não é uma tarefa tão simples, é preciso reconhecer que se trata de 

uma educação intencional, portanto tem uma funcionalidade no sistema. Nesse sentido, a 

busca por um modelo ideal de formação de professores já levou a um vasto campo de 

produções científicas na área, em oposição aos que a sociedade vem efetivando. E essa 

questão não se esgota por ai, uma vez que o que vemos é sempre uma disputa entre 

concepções de mundo em que o modelo que favorece o sistema capitalista sempre prevalece. 

E mais, ao passar dos anos surgem novas formas de olhar para os fenômenos, principalmente 

quando se trata de um problema inserido em um espaço e tempo em evolução. 

 O Brasil está muito longe de se tornar um país comprometido com a superação das 

desigualdades, uma vez que não atribuiu, ainda por inteiro, o valor necessário a uma educação 

de qualidade a todos. E isso podemos perceber por meio de várias situações, a começar pela 

falta de atenção para com a formação do corpo docente, digo, de um investimento de recursos 

e possibilidades de qualificações de qualidade, e mais a uma boa remuneração que equivalha a 

relevância de seu trabalho. 

 Vemos por todos os lados, o discurso de uma educação de qualidade para todos ser 

proferido, mas não se houve consenso, porque para isso deveria se mudar os valores 

capitalistas pelos quais a população pensa e age. Os princípios da educação postos na 

constituição estão de “enfeites” para dissimular a injusta realidade, e de certa forma 

conformar quem vive a questionar a falta de direitos iguais para todos.  

 Longe de ter um sistema de ensino autônomo e pensado de acordo com as realidades 

locais do país, estamos voltados para as imposições dos organismos internacionais, tais como 

o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização das Nações Unidas, entre 

outros; isso fica mais evidente a partir da Conferência Mundial para Todos realizada na 

Tailândia em 1990 que se tornaram autoridade máxima, influenciando nas propostas 

formativas dos países mais pobres. É meta dos países desenvolvidos ampliar seus mercados 
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difundindo sua visão de mundo, assim, atraindo novos consumidores à sua cultura, modos de 

vida, seus produtos, e mais, para manter os seus postos de dominadores. Nesse sentido que o 

Brasil, passa a criar novas medidas como consequência dessa política de desenvolvimento 

buscando fortalecer e desenvolver a sua economia perante esse novo cenário mundial 

buscando, é claro, a sua inserção.  

 Enquanto educadora que acredita na educação como potencializadora de habilidades, 

capacidades e valores para enfrentar esse novo contexto educacional, me propus a este estudo, 

que pretende discutir o contexto das novas reformas, por meio de uma política de formação 

docente que se apresenta como promissora, mas que tem que ser questionada, uma vez que se 

trata da formação de professores, aquele profissional que lida diariamente com as questões 

sociais, culturais e políticas da população, e quem tem autoridade e um grande poder para 

construir e desconstruir valores. 

 

1.2 Caminhos metodológicos 

 

 Esta pesquisa que tem como tema a formação de professores no âmbito do PARFOR se 

caracteriza como qualitativa, pelo intento de analisar a realidade dos fenômenos postos nas 

discussões teóricas levantadas que “compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 

de significados” (NEVES, 1996, p. 1). Do ponto de vista do tipo de pesquisa se constitui 

como um estudo de caso, que se “caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um 

simples sujeito ou de uma situação em particular” (GODOY, 1995, p. 25), o qual buscou 

analisar as possibilidades e os limites da formação docente observados na prática, que é onde 

se efetiva os objetivos formativos, e onde é possível visualizar os desafios na transposição dos 

modelos, esses podendo serem problematizados, gerando análises sobre a validade dos planos 

e reformas empreendidas na educação.  

 Este estudo de caso foi desenvolvido na Universidade Federal do Piauí-UFPI, CSHNB 

Picos Piauí, onde funciona o PARFOR. A escolha deveu-se pela notoriedade acadêmica dessa 

universidade na microrregião
3
, pelo reconhecimento que desperta e função que desempenha, e 

                                                           
3
 A microrregião de Picos é composta por vinte municípios: Aroeiras do Itaim, Bocaína, Cajazeiras do Piauí, 

Colônia do Piauí, Dom Expedito Lopes, Geminiano, Ipiranga do Piauí, Oeiras, Paquetá, Picos, Santa Cruz do 

Piauí, Santa Rosa do Piauí, Santana do Piauí, São João da Canabrava, São João da Varjota, São José do Piauí, 

São Luís do Piauí, Sussuapara, Tanque do Piauí, Wall Ferraz.  Possui por volta de 199 654 habitantes, e uma  
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também, por situar-se no mesmo ambiente em que pesquisador e orientador da pesquisa se 

encontram em efetivo exercício, tendo despertado a curiosidade e o intento por conhecer de 

modo mais sistemático esse programa e suas especificidades, marcadamente ressaltado de 

modo negativo, em diálogos informais nos espaços da academia por docentes  que ministram 

disciplinas nos cursos ofertados.  

 Sendo um estudo de caso visando apresentar as especificidades do funcionamento dessa 

política, se apresentou como indispensável a realização de entrevistas com os coordenadores 

para melhor mapeamento do objeto de estudo e aplicação de questionários e entrevistas para 

coleta de dados junto a graduandos e docentes dos cursos. Desse modo, foram aplicados aos 

graduandos, quarenta questionários e aos docentes seis, ambos de variados cursos desse 

programa, os quais foram escolhidos aleatoriamente (Ver nos apêndices cópias dos 

questionários aplicados e das questões norteadoras das entrevistas) dados esses que foram 

apresentados em forma de discussão ao longo do trabalho, reproduzindo recortes das falas 

desses sujeitos, que colaboraram com a compreensão daquela realidade de formação. Para 

preservar a identidade desses foram usados nomes fictícios. 

 Foi realizada anteriormente, e no decorrer do estudo de campo, uma pesquisa 

bibliográfica assim como pesquisas em documentos que tratam do processo de implantação 

dessa política, como a LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, decretos e resoluções, a fim 

de perceber aspectos históricos e teóricos sobre a formação de professores no contexto atual, 

as exigências legais e sociais de formação, as necessidades na prática das escolas e os ideais 

formativos. 

 Nesse âmbito, as análises foram tecidas tendo por base as seguintes temáticas: Contexto 

da tecnociência, políticas de formação de professores, reformas na educação, Formação 

continuada, perspectivas de formação docente. Para discussões teóricas foram utilizados 

autores que tratam da formação e profissionalização docente, que rebateram propostas de 

formação docente advindas de decisões oficiais no período das novas reformas e imposições 

do contexto da tecnociência, e que propuseram novos modelos a serem desenvolvidos. 

Autores como: Nóvoa (1992), Candau (1983), Pimenta e Gherdin (2002), Goergen (2014) 

Libâneo (et al, 2010) entre outros aportes; e pesquisas  que tratam das políticas de formação 

de professores, tais como os estudos de Lima(2011) Santos e Darsie (2011); Pereira [199?]; 

Lage e Souza (2010).  

                                                                                                                                                                                     
 área 10 315 km² possuindo uma Densidade de 19,4 hab./km² (dados colhidos no site: Cidade Brasil, 

Microrregião de Picos). 
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Assim, este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

“Políticas de formação de professores no Brasil pós-1990: exigências de mercado e disputas 

de projetos formativos” traz-se uma contextualização do contexto da educação brasileira pós 

década de 1990, com foco nas políticas de formação de professores; o segundo capítulo 

intitula-se “Perspectivas do PARFOR em Picos”, apresenta-se os aspectos objetivos e 

subjetivos desse programa, como o perfil do discente desse programa, as suas motivações e as 

percepções dos sujeitos dessa política (discentes, docentes e coordenadores) quanto a essa 

política. E no último capítulo, trazem-se as considerações finais sobre as possibilidades e 

limites da formação docente no âmbito dos cursos do PARFOR na UFPI, Campus de Picos.  

 

2. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL PÓS-1990: 

EXIGÊNCIAS DE MERCADO E DISPUTAS DE PROJETOS FORMATIVOS 

 

A sociedade brasileira apresenta um histórico educacional não tanto animador. Os 

percalços, disputas e desafios sempre estiveram presentes em uma realidade de desigual 

distribuição dos bens produzidos pela humanidade. Embora caminhemos para uma nação 

desenvolvida o quadro se mantém de uma taxa de pobreza muito grande da população, 

consequentemente de analfabetismo, e de profissionais desqualificados segundo as novas 

exigências do mercado. As políticas são exatamente para dar de conta dessas irregularidades. 

O contexto é de busca de soluções para problemas sociais como desemprego, taxa de 

analfabetismo elevada, baixa qualificação para as novas exigências do mercado. Dessa forma, 

as políticas na verdade são estratégias do governo para uma formação e qualificação 

profissional adequada para o contexto que se insere no país, buscando alcançar a qualificação 

da classe trabalhadora. Essas ações se expressam em políticas públicas: programas, projetos, 

campanhas, dentre outras ações, visando oportunizar o acesso à educação básica e superior 

àqueles que não tiveram acesso anteriormente em sua trajetória de vida; qualificar 

profissionais da educação que já atuam, através de formação continuada, e possibilitar um 

ensino de mais qualidade fortalecendo a formação inicial.  

Nesse contexto, a pretensão nesse capítulo, é explicitar as razões de implantação das 

políticas de formação de professores pós-1990, a partir de uma discussão crítica do contexto 

sociopolítico brasileiro em que germinaram discutindo os projetos de formação que é 

idealizado e o que é desenvolvido nesse novo cenário brasileiro, apontando especificamente a 

implantação do PARFOR.             
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2.1 O caráter político e pedagógico das novas políticas 

Em uma época de mudanças drásticas, são os que têm capacidade de aprender que herdam o 

futuro. Quanto aos que já aprenderam, estes descobrem-se equipados para viver em um 

mundo que não existe mais. 

(Eric Hoffer) 

 

 A frase acima nos leva a uma reflexão sobre as necessidades atuais de qualificação 

profissional que são exigidas nos mais variados contextos de trabalho da sociedade, sendo que 

os que não buscam se adequar a esse contexto de exigências, poderá se manter privado de 

alguns bens sociais e culturais, produzidos  pela humanidade. Desde criança somos educados 

sob a ideia de que são os fortes que sobrevivem. Não temos culpa de nascer em um mundo 

pronto, mas como questão de sobrevivência precisamos viver o mais racionalmente possível a 

fim de nele se adaptar. Encontramos respaldo dessa ideia em Durkheim (1978) francês que 

dentre outras atuações se destacou como sociólogo. Segundo ele a educação é a preparação 

das novas gerações para a vida em sociedade. Ideia que contrasta com a de Karl Marx de 

transformação das relações sociais e de produção, e de Paulo Freire (1999) que defende o 

processo de integração no mundo, e não de acomodação, resultado do perceber-se como ser 

inacabado. 

 De acordo com a epígrafe, são os que têm capacidade de aprender que herdam o 

futuro, e essa ideia condiz com os pilares da educação construídos a partir da Conferência 

Mundial de Educação para Todos em Jontiem, que culminou no Relatório Educação um 

Tesouro a Descobrir, elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI, convocada pela UNESCO, o qual foi coordenado por Jacques Delors. Esse relatório, 

além de apontar a situação mundial, no contexto da globalização, aponta recomendações para 

a adequação às mudanças, em que os indivíduos devem adquirir a capacidade de aprender, 

como forma de se adaptar às novas situações de trabalho, de vida, de convivência social. De 

acordo com o Relatório Educação um tesouro a Descobrir:  

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se 

em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão 

de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 

poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 

cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, 

via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber 

constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 

relacionamento e de permuta. (DELORS 1996, p. 89 ) 

 Nessa concepção, os que se mantêm numa postura de recusa ao novo, que se 

acomodam ao que já aprenderam se encontrarão deslocados diante das exigências feitas pelo 
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mercado de trabalho e na própria vida em sociedade que requer o domínio das novas 

tecnologias: uso de celular, redes sociais, computador, como meios de relações e mesmo as 

novas formas de relacionamento entre os países, os mercados, os profissionais. As mudanças 

ocorridas nos últimos anos passam essa ideia, sendo que os indivíduos devem buscar se 

qualificar a fim de continuar inserido ou de se inserir no mercado de trabalho.  

Quanto às mudanças na educação, observa-se que a partir da década de 1990, período 

brasileiro marcado por reformas educacionais, diversas são as medidas na formação de 

professores, sob a forma de conceitos, decisões e medidas, expressas, principalmente, em 

documentos oficiais, tais como a LDB, Leis, Resoluções, Decretos; mas, diante das decisões 

propostas à formação docente, em que houve recusas, levando a disputas ideológicas em torno 

dessas decisões, que representam concepções diferentes em torno da formação desse 

profissional, mais especificamente ao modelo de formação em jogo. É o que procura mostrar 

Lima se referindo a momentos mais remotos dessas disputas ( 2011, p. 18)   

O processo de construção das políticas de formação de professores no país vem 

sendo marcado por disputas de concepções e por resistência política, ou seja, as 

discussões sobre a formação de professores sempre giraram em torno de concepções 

políticas e pedagógicas baseadas em visões de mundo diferentes, que almejavam 

construir, muitas vezes, projetos de sociedades antagônicos. (LIMA, 2011 p.18). 

 

A educação, sendo ela intencional, tem uma função a desempenhar no sistema, já 

dizia Paulo Freire que não há educação neutra. Assim, o profissional da educação que se 

forma, irá desempenhar um papel na sociedade, e uma vez que lida com a formação de 

crianças, jovens, ou adolescentes, contribui para a construção de um modelo de sociedade.  

Como resultado do contexto que exige novos perfis de profissionais aptos atuar na 

educação brasileira, a formação do professor vai ganhando atenção reconhecendo a 

importância da educação na preparação das novas gerações para as mudanças que se inserem.  

O país vive um novo contexto político, econômico e social, ou seja, caracteriza-se pelo 

movimento da globalização e reestruturação do capital o que representa um novo cuidado em 

relação à educação (LAGE & SOUZA, 2010). Nesse contexto, a formação docente, de acordo 

com a LDB Nº 9.394/96, traz a ideia de que o professor para atuar deve ter formação mínima 

em licenciaturas; observa-se assim, a multiplicação dos espaços para a formação e 

qualificação do professor, por meio de políticas do governo, tendo como marco o Decreto 6. 

755/09 que institui a Política Nacional de Formação de Professores e disciplina a CAPES 

como agência fomentadora da formação de professores, e mesmo iniciativas privadas.  

            Assim, se observa o aumento no número de vagas, em que foram implantadas novas 

instâncias formativas (tais como o Curso Normal Superior e os Institutos Superiores de 
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Educação) (LAGE & SOUZA, 2010), aumentaram-se os espaços de empresariamento da 

profissão observados, com mais intensidade nas reformas empreendidas durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, o que aponta para um espaço em que o objetivo final é o lucro 

(PEREIRA [199?]), e nesses contextos são visíveis os espaços de formações de caráter 

aligeiradas. 

 Desse modo, seguem graves acusações sobre os projetos formativos advindos com as 

reformas, que seriam de caráter neotecnicista, contrariando uma formação de professores 

pautada no que se tem construído pelo movimento dos educadores, dando a ideia de novo 

tecnicismo, porque representa um retorno a essa abordagem, que teve intensidade na década 

de 1970 no Brasil, que se refere a uma formação na técnica, voltada para o saber fazer, para 

dar conta dos objetivos de ensino, que é preparar os alunos para essa sociedade moderna e 

globalizada, marcadamente desigual, sem levar em conta os saberes e realidades dos sujeitos 

envolvidos. É o que Lima nos leva a refletir ( 2010 p. 30) com base em análises realizadas por 

Freitas (2002), Damis (2002) e Pimenta e Anastasiou (2002) quando afirma:  

 

(...) a compreensão que emerge é que o atual contexto da formação docente 

aprofunda o processo de desvalorização dos educadores e de seus saberes, 

reduzindo-os a meros aplicadores de métodos e técnicas educacionais, desprovidas 

de uma discussão mais ampla sobre os contextos sóciohistóricos que envolvem a 

realidade dos alunos, dos professores e o próprio fazer educativo.  

 

 A ênfase da formação é no garantir que o proposto para a sala de aula seja alcançado, 

não importando que ao aluno seja levada uma compreensão critica do mundo, sendo que nem 

mesmo o professor é capaz de ter tal compreensão com estes moldes de formação. Desse 

modo, o professor só irá reforçar as desigualdades, pois ele não está preparado para questionar 

o que lhe chega, o que ele presencia no seu trabalho, e mesmo aprisionado “ao mesmo de 

sempre” devido a falta de condições para desenvolver um trabalho mais dinâmico e mesmo 

diante das cobranças quanto aos que os documentos e materiais pedagógicos lhe propõe, fica 

impossibilitado de construir reflexões que superem as imposições que lhes chega.  

 Dessa forma, que tipo de formação se pode obter diante dessas situações e 

contextos, de desvalorização da pessoa e da função de transformação do educador, onde há a 

preocupação visível em implantar novos contextos formativos, cujos métodos e técnicas se 

constituem como primordiais para um bom trabalho do professor? Bem, provável que a de um 

professor aquém dos acontecimentos políticos e sociais de seu tempo, onde ocupa o papel de 

garantir a eficácia do programado nos currículos formais de ensino, os quais veem carregados 

de ideologias, valores, normas capitalistas, que só atenuam as desigualdades sociais e 



19 
 

 

incentivam a competição e individualidades para o mercado de trabalho. A formação 

humanística do aluno já não é possível quando nem o professor não teve uma formação nesses 

termos.  

 Em contrapartida, o movimento dos educadores, assim como muitos estudiosos da 

área elaboraram novas perspectivas de formação, pensando na construção da identidade e 

subjetividade, percebendo o professor como um ser crítico e reflexivo de sua prática, capaz de 

transformar o seu entorno e atuar com autonomia intelectual, conceitos e ideias bastante 

debatidos na área acadêmica. Discute-se a seguir essas ideias mais a fundo. 

 

 

2.2 A defesa de um projeto de formação de professores para além da lógica do capital 

 

 

Para defesa da educação e da classe professoral vemos surgir inúmeras entidades e 

instituições que remontam à década de 1980, período de grande efervescência política, que 

buscavam defender os interesses do povo, buscando um sistema público de ensino. Dentre 

essas entidades e instituições temos: “a Associação Nacional dos Docentes de Ensino 

Superior (ANDES), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Partido dos Trabalhadores 

(PT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação” (LAGE; SOUSA 2010, p. 

49).  

Ainda, podemos perceber intelectuais que compartilham de ideais sobre a formação 

docente defendendo posições que vão contra essas medidas de capacitações atuais, 

contribuindo para um projeto de formação docente crítica, consistente e humanística.   

Como resultado do pensamento de Schön (2001 apud Lima 2010, p.49) vê-se a ideia 

da reflexão da prática sendo questionada, defendida e aperfeiçoada. Que compreende segundo 

esse autor o conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação, reflexão sobre a reflexão-na-ação.  No 

Brasil, Selma Garrido Pimenta (2012) defende essa ideia em um livro organizado por ela em 

conjunto com Guerdin: Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 

Segundo Pimenta (2012) a reflexão na ação se oporia a uma prática tecnicista, em que os 

professores se tornam sujeitos e questionadores de suas práticas e ao modelo de formação por 

competências, que também gerou críticas, por ter advindo no contexto do projeto de formação 

neoliberal, e significar maior controle e menos autonomia dos professores. A defesa nesse 

sentido é que o professor é um intelectual crítico e reflexivo, como melhoramento do conceito 

de professor reflexivo tão debatido.  
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A formação docente alvo de inúmeros estudos, recebe atenção, por se tratar do 

profissional responsável pela mediação do que acontece no âmbito da sociedade, preparando 

crianças, adolescentes, e jovens para as mudanças que se inserem. Brandão, aponta a mudança 

de papel que a educação sofreu ao longo dos tempos, passando de um sentido de preservação 

da tradição, dos costumes, para uma condição de preparação das pessoas, de investimento. 

Nesse sentido: (...) “pessoas educadas (qualificadas como ‘mão de obra’ e motivadas 

enquanto ‘sujeitos do processo’) são agentes de mudança, promotores do desenvolvimento, e 

é para torná-los, mais do que cultos, agentes, que a educação deve ser pensada e programada 

(BRANDÃO, 2007, p. 83 e 84). 

É este o papel que a educação vem assumindo na atualidade, criar sujeitos 

promotores de desenvolvimento. Dessa forma, em consonância com essa função, a escola e a 

universidade adotaram como perspectiva central da formação, a ciência e a técnica, em 

detrimento de uma formação mais cultural e humanística. Goergen (2014 p. 576) 

contextualiza os sentidos que a formação superior vem assumindo na modernidade, fazendo 

uma crítica a essa postura, propondo três pontos para se repensar o papel da universidade: 

“avaliar o sentido e o modo de atuar da universidade na sociedade atual; redimensionar a 

estrutura curricular numa perspectiva formativa e transdisciplinar; e assumir como central a 

formação docente” Dessa forma, defende que “(...) o conhecimento técnico-científico não 

substitui a reflexão intelectual, a formação cultural (Bildung) luz indispensável para a atuação 

apropriada e segura na prática pedagógica” (Goergen 2014, p. 777).  

Outros estudos defendem a construção da subjetividade e identidade docente, e a 

valorização de seus saberes pensando no seu processo de profissionalização. Nóvoa (1992 p. 

17) em Portugal, dando ênfase a subjetividade dos professores, defende que os espaços de 

formação devem proporcionar a “interação entre as dimensões pessoais e profissionais 

permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido 

no quadro das suas histórias de vida”.  Isso indica uma valorização da pessoa e do professor, 

sendo que para Nóvoa não tem como dissociar essas duas figuras. Tardif (2002) defende que 

os saberes dos professores são plurais, e que estes desenvolvem sua prática a partir da 

construção de novos saberes. Para este autor os saberes docentes dividem-se em: saberes da 

formação profissional sendo os saberes repassados pelas instituições de ensino; saberes 

disciplinares, os saberes referentes aos diversos campos do conhecimento; curriculares que 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos; e experienciais sendo os 

conhecimentos construído pelos docentes na sua prática.  
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Candau (2012) realiza uma discussão defendendo que o docente tem que ter o domínio 

das várias dimensões da prática pedagógica: A política (percepção do seu entorno social) 

técnica (preocupação com os componentes do processo ensino-aprendizagem: objetivos, 

seleção de conteúdo, estratégias de ensino, avaliação) e humana (valorização da relação 

interpessoal)  para desenvolver um bom trabalho. Não tem sentido um curso focar-se na 

dimensão técnica, sem atrelar-se a dimensão humana e política da atuação do professor.  

No caso da formação continuada, os professores já atuam na docência, então eles já 

trazem conhecimentos de sua prática, daí a necessidade de se considerar e de travar um 

diálogo entre a experiência desses professores e os conhecimentos científicos do curso a que 

se destina. Como bem conclui Santos & Darsie ( 2011, p. 15) “ao contrário de um espaço de 

prescrições é um espaço de reflexão”, envolve o movimento de reflexão sobre a prática em 

construção da identidade do professor, uma vez que este é um processo contínuo que está em 

constante construção. 

Desse modo, pode-se concluir que o “ser professor” é uma construção histórica e 

social, sua formação envolve um tempo institucional, uma dedicação, o acesso a recursos de 

qualidade, de condições para o aperfeiçoamento intelectual, e uma abordagem que o considere 

como sujeito do processo ensino-aprendizagem, que constrói conhecimentos e que se constitui 

a partir da interação entre sua vida pessoal e profissional.  Desse modo, os espaços de 

formação, assim como os esforços, tem que estar de acordo com uma formação crítica e 

reflexiva, ancorado nos conhecimentos acadêmico-científicos e, ao atuar em consonância com 

as especificidades de cada perfil de professor, vai exigir certos modos de considerar e 

construir esses espaços de formações. 

 

2.3 A implantação do PARFOR: intenções e características dessa política de Formação 

docente  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96 traz no Artigo 62 

que a formação de professores para a Educação Básica deverá ocorrer em nível superior, com 

exceção daqueles que irão atuar na Educação Infantil e séries iniciais que poderão ter cursado 

no mínimo a modalidade ensino médio normal. Aponta também em seu § 1º que a formação 

inicial, continuada e a capacitação desses profissionais do magistério deverá ser promovida 

em colaboração entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios (LDB n. 9.394, 1996), a 

fim de superar o desafio da má qualidade da educação no país.  
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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 nos 5 (cinco) primeiros anos 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(BRASIL, 1996, p. 24). 

Assim, tornou-se exigência legal que o professor precisa ter formação superior 

para atuar na docência, já que nem sempre foi assim. Resgatando um pouco da história dessa 

profissão veremos conforme Aranha (2006 p.45) que se mantinha o hábito de acolher 

professores sem formação, já que não havia uma valorização do papel desse como vemos 

atualmente  

O descaso pelo preparo do mestre fazia sentido em uma sociedade não 

comprometida em priorizar a educação elementar. Além disso, prevalecia a tradição 

pragmática de acolher professores sem formação. Conforme o pressuposto de que 

não havia necessidade de nenhum método pedagógico específico. Essa tendência, 

embora começasse a ser criticada pelo governo, predominaria ainda por muito 

tempo, em decorrência da concepção “artesanal” da formação do professor.  

 

Mas a história não mudou tanto. Chegamos ao século XXI e a desvalorização 

profissional do professor continua proporcionando a essa área pouca atração, sendo que há 

nos sistemas de ensino brasileiros a tendência de acolher professores sem formação e mesmo, 

de lotá-los em áreas que não são a de seu domínio profissional.   

A percepção da grande porcentagem de professores leigos e que atuavam sem a devida 

qualificação, levou a decretar em lei a formação mínima exigida para tal cargo e a se 

concretizar políticas de formação docente voltadas para a minimização e mesmo eliminação 

de professores sem a devida formação.  O PARFOR é uma medida adotada, visando a 

formação adequada de professores para o magistério. Nasceu para qualificar os docentes da 

educação básica a curto e médio prazo, tendo como principais articuladores a Capes, as 

universidades, Secretarias de Educação e o Governo Federal por meio da “oferta emergencial 

de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais dirigidos aos docentes em 

exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica” (BRASIL, 2009, p. 

5/6) 

Dentre seus objetivos, podemos elencar como sendo o principal:  

Induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para 

professores em exercício na rede pública de educação básica, para que estes 

profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da educação 

básica no País. (CAPES)   

O principal critério para participar como aluno do PARFOR é ter vínculos com a 

educação básica no Brasil, podendo ser tanto com a secretaria Estadual ou municipal de 
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educação. Os cursos são ofertados em turmas especiais nas seguintes modalidades e 

obedecendo as seguintes procedências: 

I. Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em exercício na 

rede pública da educação básica que não tenham formação superior ou que mesmo 

tendo essa formação se disponham a realizar curso de licenciatura na 

etapa/disciplina em que atua em sala de aula; 

II. Segunda licenciatura – para professores licenciados que estejam em exercício 

há pelo menos três anos na rede pública de educação básica e que atuem em área 

distinta da sua formação inicial, ou para profissionais licenciados que atuam como 

tradutor intérprete de Libras na rede pública de Educação Básica; e 

III. Formação pedagógica – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras 

graduados não licenciados que se encontram no exercício da docência na rede 

pública da educação básica. (CAPES) 

O procedimento para ser aluno do PARFOR, primeiramente, é fazer a pré-inscrição na 

Plataforma Freire 
4
, aguardar a análise e se a turma for formada, conforme o preenchimento 

da demanda de alunos necessária, essa pré-inscrição deve ser validada pelas secretarias 

municipais e Estaduais de educação, assim, só então as universidades validam, convocando os 

professores para realizar a matrícula na instituição junto aos coordenadores locais. Desse 

modo, para adentrar em um curso do PARFOR o professor deve atender aos critérios de 

seleção e fazer sua inscrição na plataforma freire, em que não há concorrência, mas sim uma 

espera pelo curso, ou seja, caso o curso receba as inscrições necessárias para funcionar, e este 

professor atender aos critérios.  

Assim, os professores podem escolher pelos cursos ofertados: Português, Matemática, 

Letras Inglês, História, Pedagogia, Biologia, Educação Física, Artes Visuais. Estes são 

divididos em primeira e em segunda licenciatura. Os cursos de primeira licenciatura destinam-

se aos docentes leigos, aqueles que em sua história de vida não tiveram acesso ao nível de 

educação superior. Já os de segunda licenciatura são destinados aos que já possuem uma 

primeira formação, em que a carga horária se apresenta mais reduzida.  Devido a essa divisão, 

os cursos de primeira licenciatura são mais extensos que os cursos de segunda licenciatura. 

A carga horária vai variar, porque, por exemplo, os cursos de primeira licenciatura, 

eles têm uma carga horária diferente dos cursos de segunda licenciatura, por 

exemplo, os cursos de segunda licenciatura, eles têm uma variedade de 

aproximadamente 1395 horas/aula, já os cursos de primeira licenciatura, vão variar 

                                                           
4
 “A Plataforma Paulo Freire é um sistema eletrônico criado em 2009 pelo Ministério da Educação, com a 

finalidade de realizar a gestão e acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica.(...) Nesse sistema a Capes atualmente publica a relação dos cursos superiores ofertados pelas Instituições 

de Educação Superior para os professores da rede pública de educação básica; os professores interessados em 

participar dos cursos fazem sua pré-inscrição; as secretarias municipais e estaduais de educação validam a pré-

inscrição dos professores de sua rede; as universidades extraem a relação de professores pré-inscritos e, após o 

processo seletivo, registram os alunos matriculados” (PLATAFORMA FREIRE) 
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entre 2800 a 3800 horas/aula, mas isso vai ser de acordo com a natureza de cada 

curso, com os seus projetos pedagógicos. (COORDENDORA1 PARFOR, 2013) 

 Essa diferenciação está ancorada no direito do estudante de nível superior ter 

redução de carga horária, quando há aproveitamento de disciplinas em cursos realizados 

anteriormente. 

 Quanto aos modos de ingresso e aos modos de funcionamento, é possível inferir 

que são diferentes dos do período regular. Neste há uma prova de vestibular/ENEM em que os 

que obtiverem os melhores resultados adentram na universidade, conforme o grau de 

concorrência de cada curso, sendo que há os mais concorridos e os menos concorridos e os 

cursos ditos “regulares” funcionam o ano inteiro, de segunda a sexta, com suas férias e 

feriados.  

 Enquanto isso, não há concorrência pelas vagas nos cursos do PARFOR, uma vez 

que o programa busca atender a todos os inscritos, e quando excede as vagas destinadas a 

cada curso, é criada uma nova turma. E devido esses profissionais trabalharem o ano todo, 

não havendo dispensa do trabalho para cursar o PARFOR, esse programa busca adequar-se a 

esse alunado, funcionando no período de férias e quando não se consegue suprir a carga 

horária, funcionam aos sábados.  

 Assim, tem-se um novo contexto de formação do professor, assim como um novo 

perfil discente o que vale a pena pesquisar e compreender as vantagens, dificuldades e 

diferenciais. Qual a contribuição de tal espaço de formação para o acadêmico atuante em sua 

área de formação? Por enquanto, nas próximas páginas, conheceremos o perfil 

socioeconômico do aluno do PARFOR e mais adiante as percepções dos diferentes sujeitos do 

processo formativo sobre as condições objetivas e subjetivas de estudo, motivações, sentidos, 

aprendizagem. 
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3 PERSPECTIVAS DO PARFOR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 

CAMPUS DE PICOS  

 

O PARFOR seria uma política que aprova e cria meios aligeirados e de caráter 

neotecnicista para formar seus profissionais, como muitos teóricos e estudiosos da educação 

acusaram as novas reformas na educação? Quais os ganhos dessa política para a formação de 

professores? Quais análises se pode fazer desse contexto de formação a partir do que dizem os 

sujeitos atendidos  por essa política de formação? Essas e outras questões nos levam a refletir, 

a partir de uma formação de professores crítica-reflexiva de caráter global, em contraposição 

a uma formação precária, pois o país precisa de docentes mais preparados para assumir as 

direções da educação nesse cenário globalizado.  Partiremos então, para a análise do 

programa PARFOR, tomando como suporte as falas dos sujeitos envolvidos diretamente em 

sua implementação: discentes, docentes dos cursos e coordenadores. Realiza-se aqui uma 

abordagem das especificidades do PARFOR em Picos conhecendo quem são os discentes 

desse processo, suas motivações, as principais críticas e elogios que são tecidas em relação a 

essa política pelos sujeitos diretamente envolvidos, e a relação do discente do PARFOR com 

os saberes acadêmicos.  

O PARFOR foi implantado no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, no ano de 

2011 com os cursos de Letras Inglês, Letras Português, Artes Visuais, História, Matemática, 

Pedagogia e Educação Física. Há um total hoje de sete cursos em funcionamento dos quais 

são ocupados em sua maioria por docentes da cidade de Picos, e em menor quantidade 

docentes das cidades vizinhas. 

Os coordenadores declararam que para informar aos professores sobre o programa há 

propagandas que são veiculadas em mídia local, no rádio. No caso da cidade de Picos, o 

principal meio de comunicação em mídia é o rádio e a TV  cultura, os quais fazem a difusão 

da informação, mas a maior fonte de acesso é o site da Universidade Federal, juntamente com 

o site do Ministério da Educação. 

Tendo em vista que os cursistas são, em sua maioria, professores, o calendário dos 

cursos se adequam ao período das férias escolares, funcionando geralmente, nos meses de 

julho, dezembro e janeiro, e às vezes as sábados quando a carga horária não é suprida 

naqueles meses. Assim explica a coordenadora1 do PARFOR UFPI-CSHNB.   

Os cursos funcionam, obrigatoriamente, no período de férias do docente da rede 

municipal, que geralmente pela própria organização do sistema brasileiro de horários 
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de cronogramas, nós funcionamos, no mês de julho todo, podendo entrar no mês de 

agosto e nos meses de janeiro e fevereiro, lembrando que , quando a carga horária 

não dá conta de ser distribuída nos meses de janeiro e fevereiro ou nos meses de 

julho e agosto, ela é distribuída em sábados letivos. Esses sábados podem acontecer 

o ano inteiro. ( COORDENADORA1, 2013) 

O local onde as aulas são desenvolvidas é o espaço da Universidade Federal, e muitas 

vezes salas de aula de escolas da cidade, sendo que a prioridade do espaço da universidade é 

dos alunos do período do regular.  

  

3.1 Quem é o aluno do PARFOR em Picos?  

 

Os professores que cursam o PARFOR na UFPI, Campus de Picos são em sua maioria 

originários da cidade de Picos, sendo em menor quantidade das cidades circunvizinhas como 

Bocaina, Geminiano, São João da Canabrava, Campo Grande do Piauí, Santa Rosa do Píauí, 

Interior Curralinho. Ministram aulas nos mais variados níveis da educação básica, da 

educação infantil ao nível médio, ministrando desde disciplinas à polivalência. A grande 

maioria, 90%, já atua há algum tempo na docência (com exceção de uma minoria, 10% dos 

respondentes que nunca atuaram).  

O tempo de atuação desses docentes varia, sendo que uma grande maioria, ou seja, 76, 

1% já atua a mais de seis anos. Numericamente: os que atuam entre 1 a 5 anos, constituem 

23% dos respondentes; de  6 a 10 anos  47 % dos respondentes; de  11 a 15 anos  11,7% dos  

respondentes; 16 a 20 anos 5,8% dos respondentes; 21 a 25 anos 5, 8% dos respondentes; 26 a 

30 anos 5, 8% dos respondentes. Conforme esse tempo de atuação pressupõe-se que os 

discentes trazem conhecimentos da docência, adquiridos por meio da sua experiência de sala 

de aula. 

Conforme Tardif ( 2002, p. 108-109):   

 

É apenas ao cabo de um certo tempo –tempo da vida profissional, tempo da carreira 

–que o eu pessoal vai se transformando pouco a pouco, em contato com o universo 

do trabalho, e se torna um Eu profissional dos professores e de sua representação do 

saber ensinar, remete ao tempo, concebido como um processo de aquisição de um 

certo domínio do trabalho e de um certo conhecimento de si mesmo”. O tempo de 

atuação indica a constituição da identidade do “eu profissional”. (grifos do autor) 
 

Uma vez que ninguém nasce sabendo, é na confluência dos espaços que aprendemos a 

ser e a agir conforme as situações. 
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Quanto à idade, uma grande porcentagem está numa faixa etária entre 30 e 35 anos 

(25% dos respondentes) e 25 a 30 anos (32, 5% dos respondentes) , seguida em menor 

quantidade os que estão na faixa de 35 a 40 anos (10% dos respondentes), 40 a 45 ( 15% dos 

respondentes), 45 a 50 anos (7,5% dos respondentes), mais que 50 anos ( 10% dos 

respondentes) 

Uma grande porcentagem tem uma família constituída (são casados) 70% dos 

respondentes, sendo 30% solteiros, e são em sua grande maioria do sexo feminino, 82, 5%, 

enquanto 17, 5% são do sexo masculino. Por que tantas mulheres? Essa questão encontra 

resposta na história da profissão docente, que por muito tempo esteve associada à figura da 

mulher, sendo uma profissão menos valorizada na sociedade, e por haver uma convenção 

social que considera as mulheres mais delicadas e atenciosas ao magistério, já que ocupam o 

papel de mães (PIMENTA, 2001) 

Ao pôr-se em debate a questão do tempo que estes professores têm para estudo no seu 

ambiente familiar, põe-se a questão da família e do trabalho, visto que atuam um ou mais 

turnos na educação. Por mais que estes estudem em período de férias do seu trabalho, se 

reconhece que ao longo do curso, os períodos em que estes não estão tendo aula, sejam 

dedicados ao estudo individual das disciplinas. Sendo assim, vinte e seis dos respondentes 

atuam em um turno na educação, Nove dos respondentes atuam em dois turnos, e dois atuam 

em três turnos. Então que tempo de estudo pode ter esse profissional, sendo que o trabalho 

que este exerce (de professor) exige planejamento e dedicação?  

É interessante considerar ainda nesse perfil de aluno, que estes provêm de um contexto 

sócio econômico frágil, o que pode ser expressa na quantidade de professores que não 

possuem uma formação em nível superior (40% dos respondentes), de forma que hoje 

procuram melhores condições de vida e de trabalho. Enquanto isso, 42, 5% dos respondentes 

já possui um curso superior dentre os quais, 32, 5% têm especializações ou estão cursando. 

Esse perfil de aluno possui como dificuldades a constituição da vida familiar e profissional, o 

que dificulta a dedicação ao curso. Mas, por esse aluno já ser docente, apresenta como 

diferencial o conhecimento da realidade da sala de aula, trazendo conhecimentos de sua 

prática. 

 

3.2  Motivações para cursar e permanecer nos cursos do PARFOR  
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Uma das principais metas do PARFOR é superar as estatísticas brasileiras que indicam 

que um número expressivo de professores atua em área que não a que é formado ou que não é 

habilitado em curso superior, exigência posta na LDB 9.394/96 em seu artigo 62. 

Além de buscar corrigir esse impasse, o PARFOR vem possibilitar formação 

continuada, bem como novas perspectivas de trabalho para os docentes que estão há algum 

tempo na profissão, já que estes, por não terem o tempo suficiente e por residirem em 

localidades que normalmente são distantes das instituições de ensino superior, encontram 

maiores dificuldades de inserção nos cursos de graduação do chamado período regular.  

Segundo dados da Fundação CAPES-Ministério da Educação (2012), “até 2012, o 

Parfor implantou 1.920 turmas. Há 54.000 professores da educação básica frequentando os 

cursos em turmas especiais do Parfor, localizada em 397 municípios do País” o que nos 

mostra que os docentes estão aderindo aos cursos, uma vez que as vagas ofertadas estão quase 

sempre preenchidas. Mas quais os motivos da adesão dos docentes ao programa? Esta foi uma 

das questões respondidas pelos participantes da pesquisa na forma de questionário escrito, e 

suas respostas suscitam várias reflexões.  

O PARFOR é uma política voltada para a formação de professores que já atuam na 

Educação Básica. Assim, pode-se afirmar a partir de suas respostas obtidas com os 

questionários que para uns, estar na universidade, por meio do PARFOR, constitui uma 

oportunidade de obter seu primeiro curso superior, para outros, se constitui como 

possibilidade de obter uma segunda formação, o que proporciona uma adequação a suas 

formas de atuação ou a abertura de novas portas no mercado de trabalho. O que se tem em 

comum nesses dois perfis de estudantes, é que para ambos se constitui como uma formação 

continuada, onde novos conhecimentos podem ser construídos sobre a profissão. 

Pormenorizando as respostas numericamente, a partir da análise dos questionários 

aplicados a 40 discentes das várias licenciaturas ofertadas pelo PARFOR, é possível afirmar 

que: 12 docentes aderiram ao programa, porque estavam na docência e houve a oportunidade 

de cursar nível superior através da política; cinco não tinham formação na área em que 

lecionavam e procuravam a formação adequada; quatro buscam melhorar a prática 

pedagógica; três não tinham graduação em licenciatura; três encontraram no programa uma 

oportunidade única de cursar uma universidade, pois trabalhavam como professores e se 

encontravam sem tempo para se dedicar a um curso no período regular; cinco responderam 

que buscavam por mais conhecimentos; três não responderam; dois queriam obter uma 

segunda licenciatura; outros três deram respostas isoladas, respectivamente, porque queria 
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muito ter uma graduação; porque era um curso em que desejava se formar; tinha o curso de 

história e queria fazer relação com o curso de pedagogia. 

Percebe-se que o PARFOR vem conseguindo a adesão dos docentes e que estes 

apresentam variadas motivações na escolha por cursar universidade pelo programa. Quais são 

elas: pelo incentivo que é dado pela política; somado a própria perspectiva de novas 

oportunidades de trabalho e aperfeiçoamento; muitos, em busca da formação adequada para 

atuar conforme a legislação; outros em busca do aperfeiçoamento de sua prática pedagógica e 

do aprimoramento de seus conhecimentos, porque se percebe em um mundo em constante 

transformação, necessitando atualizar-se frente às mudanças no mundo do trabalho.  

Dessa forma, percebe-se um contexto de formação continuada, em que os professores 

da educação básica encontram a oportunidade de retornar a universidade ou mesmo de entrar 

em contato pela primeira vez com o universo acadêmico, e se qualificar para as novas 

exigências da sociedade. Nessa direção o docente busca os cursos do PARFOR como forma 

de obter uma formação equivalente as suas formas de atuação e também, por afinidade ou por 

desejo de ter um curso superior.  

Necessito, pois trabalho com biologia e minha qualificação é outra. (JOSENÍ, 2014) 

Porque sempre me identifiquei com a disciplina de matemática, por isso escolhi este 

curso (LUCIANA, 2014) 

Não escolhi, surgiu a oportunidade para fazer uma graduação e só tinha matemática. 

( Letícia, 2014) 

É muito importante considerar as motivações de busca e mesmo de permanência no 

curso, o que representa a superação das dificuldades e a persistência de concluir a formação. É 

necessário que os discentes estejam conscientes da importância da atualização profissional 

que estão buscando, sabendo o porquê estão ali, que não deve ser por simples exigência 

social, mas pela busca de novos aprendizados. Na última fala, representada pela Luciana, que 

também representa outros sujeitos da pesquisa no que disse, muitas vezes o docente está no 

curso porque sente a necessidade de ter uma formação, não importando em qual área seja.  

Perguntados sobre o que os motivam a continuar no curso eles demonstraram a 

consciência da importância desse espaço de formação para a construção de uma vida melhor, 

de uma melhor atuação profissional, pela aquisição de novos saberes.   

É um sonho de muito tempo de ter um curso superior, como nunca tive 

oportunidade, abracei essa causa com muito orgulho (LUIZA, 2014)  

A vontade de aprender sempre mais e /de me tornar uma profissional mais 

gabaritada (MARTA, 2014) 
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A excelência que é fazer um curso como matemática na UFPI, e /também o saber 

que irá me promover, /muitas portas abertas no futuro (LUCICLEIDE, 2014) 

Vontade de vencer (FRANCISCO, 2014) 

Percebe-se força de vontade, e ânimo para vencer na vida, o que motivou muitos 

professores a aventurar-se ao espaço da universidade depois de anos só atuando como 

docentes. Os professores como já dito, estão aderindo e permanecendo no programa por 

diversas razões, dentre elas, a vontade de continuar aprendendo. Nessa retomada e muitas 

vezes início dos conhecimentos de uma licenciatura, o professor-estudante poderá rever 

posturas adotadas em sala de aula, a partir da reflexão de sua prática, e assim ir de encontro ao 

que se tem de mais novo sobre a atuação profissional. 

Desse modo, é possível prever o impacto que esta política pode provocar na prática do 

docente atuante. Os professores como já dito, estão aderindo ao programa por diversas razões, 

dentre elas, a vontade de continuar aprendendo. Nessa retomada e muitas vezes início dos 

conhecimentos de uma licenciatura, o professor-estudante poderá rever posturas adotadas em 

sala de aula, a partir da reflexão de sua prática, e assim ir de encontro ao que se tem de mais 

novo sobre a atuação profissional. 

 

3.3 As percepções dos discentes, docentes e coordenadores sobre o PARFOR:  

 

 “Boa iniciativa de qualificação docente, mas o tempo é muito corrido”, dizem os 

sujeitos do PARFOR. Tanto nas entrevistas com os coordenadores como nos questionários 

com os discentes, a questão do espaço e do tempo em que o PARFOR é desenvolvido, nos 

chamou atenção, pelas acusações e mesmo desabafos sobre a falta de salas para as aulas, 

constrangimentos sofridos devido a utilização do espaço que é visto como sendo do período 

regular, e quanto ao tempo que é considerado curto para uma abordagem e aprendizagem 

satisfatórias. 

 Os discentes alegam que o horário de estudo é muito puxado, o que acarreta cansaço, 

e muitos trabalhos em pouco tempo. Conforme se pode perceber nas falas:  

Um curso muito corrido, o que nos acarreta muito, muitos trabalhos e conteúdos em 

pouco tempo (ZILMA, 2014).  

O horário puxado, 8 hs por dia (LUCIANA, 2014). 

O curto período em que as disciplinas específicas de cada área são colocadas na 

grade curricular para serem ministradas (JADY, 2014) 



31 
 

 

A falta de tempo para o estudo da disciplina. Porque o tempo é pouco  para realizar 

tudo de uma disciplina. (LUCIA, 2014) 

 Já os docentes que ministram disciplinas nos cursos, relatam que o tempo para 

desenvolver a disciplina é muito curto, sendo que não é possível abordar de forma satisfatória 

as disciplinas, sendo que as,  

Disciplinas possuem ementas longas e tempo de execução não suficiente para uma 

abordagem satisfatória (DOCENTE A, 2014) 

Para desenvolver o raciocínio lógico matemático e científico requer tempo e o tempo 

que o parfor fornece é muito curto. (DOCENTE B, 2014) 

A carga horária das disciplinas e o conteúdo são bastante longos. (DOCENTE C, 

2014) 

Os alunos, em sala de aula, estão visivelmente cansados, por conta de uma carga 

horária intensiva. (DOCENTE D, 2014) 

Confirmo que as dificuldades estão relacionadas ao tempo corrido (DOCENTE E, 

2014) 

É uma formação aligeirada, garantindo aquilo que interessa para o Governo: os 

números e estatísticas exigidos e requisitados pelos organismos multilaterais 

(DOCENTE F, 2014. Grifo da entrevistada)  

 

Todos os docentes convergiram para uma análise de que o tempo é curto para uma 

abordagem satisfatória da disciplina. Dessa maneira, o tempo se torna um empecilho na 

formação de professores de qualidade, uma vez que esta está ancorada em conhecimentos 

científicos, sem os quais os professores não teriam o domínio dos instrumentos necessários ao 

exercício da função docente. Sendo que os docentes não dispõem de tempo para ministrar de 

forma satisfatória sua disciplina, e os discentes se sentem sobrecarregados devido a 

quantidade de atividades que lhe são cobrados, a aprendizagem se dificulta. Assim, o curso se 

afirma como um espaço de formação aligeirada, pelo tempo de que ambos os sujeitos dispõem 

para esse processo, onde é questionável a proposta da formação, que não libera em tempo 

regular os professores para se dedicar a sua qualificação, tendo que ser em período de férias. 

Quanto ao local da formação, os discentes falam que não se sentem acolhidos no 

espaço da UFPI, sendo esta reconhecida como sendo de prioridade dos discentes do regular.  

Os discentes apontaram em sua maioria:  

Muitas vezes não, no início a gente sofreu discriminação; não temos salas 

específicas para funcionamento do PARFOR. Fica sempre mudando sem ter espaço 

específico (ISABEL, 2014) 

Às vezes sim, às vezes não, pois os alunos do período regular querem nos rebaixar, 

nos excluir. Mesmo assim não me incomoda muito (ANA, 2014) 
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Não. Pois às vezes a gente não tem os mesmos direitos que os alunos do período 

regular; (CRISTINA, 2014) 

 

 Analisando as respostas dadas, percebe-se que discentes expressam opiniões com base 

em experiências particulares: “(...) no início a gente sofreu discriminação” (ISABEL, 2014). 

Mas, ao geral, as respostas apontam para o não acolhimento, sendo que esse espaço é visto 

pelos discentes do programa como pertencente aos discentes do regular. Dessa forma, pode-se 

concluir que há a ideia de que os cursos do PARFOR funcionam no espaço que é do regular, o 

que por um lado é positivo, esses podem acessar a biblioteca, ter salas de aula, frequentar o 

Restaurante Universitário, esses foram pontos destacados nas suas respostas. Mas, em 

contraposição, observam-se falas de desabafo, em relação à falta dos mesmos direitos dos 

alunos do período do regular, que muitas vezes tratam os discentes do PARFOR com 

discriminação. Como o PARFOR funciona no período de férias tudo bem, os cursos do 

regular não funcionam da mesma maneira, mas o que se vê neste momento é uma dificuldade 

de conciliação, já que em decorrência da greve ocorrida no primeiro semestre de 2012, hoje o 

regular funciona em parte nas férias também. Como o coordenador2 (2013) aborda essa 

questão: 

Procurar uma sala pro teu professor daqui do período regular porque ele precisa 

daquela sala. Então a gente vai procurando encontrar espaço pra eles assim de tal 

forma que coloque ele num local. Se o outro professor não concorda que 

coloquemos aquele professor ali, então ele fica pulando de uma sala pra outra. Aí 

eles ficam um pouco chateados na verdade em virtude ao período das greves, a gente 

está um pouco assim sem espaço. Essa é uma dessas dificuldades. Outra dificuldade 

que a gente enfrenta também é a aprendizagem do próprio aluno. Você tem que 

transmitir o conteúdo obrigatório e essencial pro aluno, e ele sem condição de 

acompanhar. 

Mas, em contraposição a essas críticas, encontram-se pontos positivos em relação ao 

PARFOR, a começar pela sua proposta que é atender a todos os docentes, não havendo 

concorrência pelos cursos ofertados.  

Quanto ao que acham da iniciativa do governo com esse programa, os variados 

discentes apontaram satisfação: 

Como programa veio atender as lacunas deixadas pela falta de oportunidades 

anteriores. ( ANTÔNIO, 2014 ) 

Oportuniza a reciclagem de professores. Pois, se não fosse poucos teriam a 

oportunidade de novos cursos. (MARTA, 2014) 

O PARFOR é uma entidade de respeito e de seriedade, professores competentes e/ 

materiais excelentes. (RAMON, 2014) 

O PARFOR é uma entidade educativa muito responsável, por isso motivo merece o 

reconhecimento de todos. (JOÃO, 2014) 
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É um programa maravilhoso, pois oferece aos professores, oportunidades de 

qualificação profissional e capacitam na área específica em que atua. (CARMEN, 

2014) 

 Percebe-se também, na fala destes, um reconhecimento da instituição e dos docentes 

que ministram disciplinas no PARFOR, sendo que os discentes relataram que estes possuem 

uma boa qualificação, e em sua maioria demonstram dedicação em ministrar a disciplina.  

Os professores são muito amigos humildes e acima de tudo compreensivos 

colaboradores para que possamos adquirir conhecimentos. (EVANEIDE, 2014) 

Temos bons professores, comprometidos em repassar bem os conteúdos 

(JOSELINA, 2014) 

Apesar do horário ser puxado ( 8hs por dia) os professores sempre encontram um 

jeito da aula ser mais agradável e menos cansativo (LUCIANA, 2014) 

É formado por uma equipe muito responsável e competente. A equipe de 

coordenadores e professores é ótima. (RAMON, 2014) 

 

 Além do mais, os docentes que ministram aulas no PARFOR, fizeram contundentes 

críticas, mas ressaltando ser uma interessante iniciativa, alegando os pontos fracos.  

Docente A (2014)-É uma importante iniciativa. Tem sua base conceitual positiva, no 

entanto, a aplicabilidade se torna frágil, principalmente pelo fator tempo.  

Docente B (2014)-Sim. Apesar desses problemas citados acima, acho que o 

investimento é muito bom. Pois existem entre esses alunos alguns que se destacam.  

Docente C (2014)- Sim. Porém o professor deveria ter liberdade de avaliação. 

Docente D (2014)- É uma política bem razoável, do ponto de vista das intenções e 

do nível de alcance. É preciso que note-se que muitos dos professores-alunos nunca 

estiveram frente a frente, tendo aula com professores capacitados, isto é uma 

excelente oportunidade. Mas deixa a desejar, pelo modo como é implementada em 

determinados lugares, pelo corre-corre, pela política de apadrinhamento, como 

colocar pessoas que não são de fato professores, entre outras coisas, bem próprias de 

práticas politiqueiras locais. 

Docente E (2014)-Sim. O trabalho com a segunda licenciatura é maravilhoso, pois 

na realidade por mim vivenciada, estavam lá quem de fato queria ou interessava-se 

por outra área de ensino. 

 

 Somente a docente F (2014) não concordou com essa iniciativa do governo, 

argumentando que é necessário que se invista em boa remuneração e investimento na 

educação pública. 

 

(...) se de fato o governo estivesse preocupado com a formação dos professores, 

valorizaria o magistério com remuneração condizente para que pudessem, de 

fato, estar apenas em uma escola, e não força-lo a estar em três quatro ou mais, 

preparando-se continuamente para desenvolver as atividades educativas e cuidando 
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de sua formação, em coletivos (grupos de pesquisa, de estudo, congressos, 

simpósios, seminários, etc.) com os demais professores. Precisamos é de 

remuneração condizente e investimento na educação pública-estatal. 

 Na visão dos coordenadores o PARFOR precisa melhorar em alguns pontos, mas 

reconhecem que também é uma boa iniciativa, para “graduar, qualificar o profissional da 

educação” (coordenador2, 2013). E quanto aos resultados perceptíveis, traz-se os relatos da 

coordenadora:  

Eu percebo que o PARFOR atingiu muitos objetivos. Eu, por exemplo, 

acompanhando resultados de estágios supervisionados e até as próprias narrativas de 

alunos, alguns já dizem “olhem, têm mudado minhas práticas pedagógicas, tem 

mudado a forma de ver o ambiente educativo, que tem melhorado a visão. Voltar ao 

ambiente acadêmico ressignifica muitas coisas, amplia novos repertórios”, nos 

alucinam nesses aspectos. Recentemente eu participei da defesa do curso de letras 

inglês, os artigos, para conclusão de curso, e os testemunhos deles no final das 

defesas, eram extremamente interessantes, eles eram alunos de um curso de segunda 

licenciatura e eles disseram como foi gratificante estar dentro da universidade 

federal novamente, como foi interessante revisitar novos conteúdos, revisitar novos 

conceitos; como foi importante estar participando. Alguns disseram que estavam se 

sentindo mais vitalizados para enfrentar novamente; alguns sinalizaram como sendo 

um marco pra eles, tipo teve gente que já estava com mais de quinze anos na sala de 

aula e aí de repente estar dentro do ambiente acadêmico foi um novo balizador de 

experiências pra eles (coordenadora1, 2013).    

 Conforme reflexões já realizadas no início desse trabalho, a formação de professores 

nos termos atuais, para ser de qualidade tem que possibilitar a formação crítica e reflexiva do 

professor, o que requer um tempo de estudo e as condições estruturais necessárias.  Dessa 

forma, o que se pode concluir da fala dos variados sujeitos desse processo formativo do 

PARFOR é que este se configura como uma boa iniciativa de qualificação docente, mas que a 

proposta de formação é aligeirada, devido ao tempo que se torna um empecilho da formação 

de qualidade, e devido também a problemas estruturais relacionados ao espaço físico em que 

ocorre essa formação que pertence aos cursos regulares. Questiona-se assim, que formação é 

essa que está sendo possibilitada aos docentes que não leva em conta essas questões de tempo 

e espaço. O professor tem o direito de adentrar à universidade, mas a formação de qualidade 

não está sendo prioridade.  Dessa forma, analisa-se no próximo tópico o real aproveitamento 

desses cursistas, a partir de suas percepções.   

 

3.4 Relação do discente do PARFOR com o saber acadêmico-científico 

 

As instituições educativas possuem como principal finalidade proporcionar o 

conhecimento historicamente construído pelo conjunto dos homens (SAVIANI 2011) que é 
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condição mínima para a democratização da sociedade. Nesse sentido, os cursos de 

licenciaturas têm papeis mais que essenciais, desafiadores: proporcionar a construção da 

identidade  professoral que requer a aquisição de saberes científicos para encontrar-se apto a 

cumprir esse papel escolar.  

Mas, nesse processo de formar professores, que envolve o processo de transmissão-

assimilação de conhecimentos, as instituições esbarram com questões sociais, culturais, 

políticas e estruturais. E mais, é uma relação subjetiva. Conforme Charlot (2013 p. 28) “a 

relação com o saber e com a escola é, ao mesmo tempo e indissociavelmente, uma relação 

social e uma relação subjetiva”.  Isso implica dizer que o sucesso escolar não é totalmente 

determinado pelo contexto ou posição dos pais, mas que o sucesso depende da dedicação e 

trabalho aprofundado com o estudo, o que é possível concluir que nascer num contexto 

desfavorável ao aprendizado, não é condição determinante para o fracasso do aluno.  

Para que o aluno se aproprie do saber, construa competências cognitivas, é preciso 

que estude, que se engaje em uma atividade intelectual, que se mobilize 

intelectualmente. Mas, para que ele se mobilize, é preciso que a situação de 

aprendizagem tenha para ele sentido, possa produzir prazer, responder a um desejo. 

É uma primeira condição para que o aluno se aproprie do saber. Há também uma 

segunda condição: que essa mobilização intelectual induza uma atividade intelectual 

eficaz ( CHARLOT 2013, p. 29 ) 

Portanto, podemos dizer que na relação com o conhecimento estão envolvidos 

diversos fatores que podem influenciar na maior ou menor aquisição de conhecimentos: como 

a instituição organiza o conhecimento (currículo, tempo, espaço, normas), como é realizada a 

transmissão (práticas docentes), como é recebida essa transmissão- significação para o 

discente (que é de cunho individual, depende de condições internas- bagagem cultural do 

indivíduo, motivações), da dedicação pessoal.  

 Os alunos do PARFOR dizem estar satisfeitos com o seu desempenho. Como 

indicativo de bom desempenho, eles mencionam que obtêm boas notas nas avaliações, e que 

há aquisição de conhecimentos. Mas, ainda alguns indicam que isso é resultado do esforço e 

da dedicação os quais permitem a superação das dificuldades relacionadas ao tempo que 

consideram corrido. Outros dois docentes disseram que não estão satisfeitos justamente 

devido à sistemática de funcionamento dos cursos, a qual atribuem seu baixo rendimento.  

 É interessante perceber nessa questão do rendimento acadêmico dos discentes o modo 

como os professores desenvolvem as disciplinas uma vez que se compreende que a 

aprendizagem para ocorrer precisa ser significativa para o aluno. Entendendo que a questão 

do aprendizado também está relacionada às possibilidades de estudo, que envolve o modo 

como o ensino é ministrado, os discentes afirmaram em sua maioria que estão satisfeitos com 
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os docentes, elogiam-nos dizendo que são qualificados e atenciosos. Mas relatam que alguns 

docentes não se envolvem com a formação que estão incumbidos, que estes não consideram a 

realidade do aluno e menos ainda a corrida contra o tempo a que se submetem. Visto dessa 

forma, ainda tem outro fator envolvido o qual sem ele a aprendizagem de forma alguma 

ocorreria que é o estudo individual do discente. Nesse caso, é que se entende que a dedicação 

e o esforço se somariam a professores bons, boa estrutura, condições favoráveis de 

aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento do professor. Quanto a isso buscamos saber 

dos discentes quanto tempo fora da sala de aula eles dedicam para estudar os conteúdos das 

disciplinas cursadas.  

 Sabemos das dificuldades em relação ao tempo desses professores justamente devido 

ao seu perfil: todos trabalham, muitas vezes mais de um turno na educação, o que requer uma 

dedicação muito grande, a maioria é casada e possuem filhos, o que implica em uma 

responsabilidade a mais que é cuidar da família. Assim, nas respostas deles foi perceptível 

essa falta de tempo para com o estudo, mas todos eles disseram que dedicam tempo para as 

atividades do curso, o que se questiona aqui é justamente o valor que esse tempo proporciona 

para a construção do conhecimento.  

 Para ministrar aulas em cursos do PARFOR são levados em conta critérios, como a 

formação, a titulação, o tempo de exercício no magistério superior e também, assinar um 

termo de adesão. A seleção é via edital, em que os docentes concorrem a vaga em 

determinada disciplina, no curso que irão ministrar. No contexto atual, do capitalismo 

avançado, as pessoas procuram garantir a sua sobrevivência e estabilidade financeira. E essa é 

uma das razões a que os docentes que ministram aulas no PARFOR aderem ao programa: a 

questão financeira. Seguida, há o intuito de contribuir na formação de professores da 

educação básica, de propiciar a este uma formação de qualidade. Mas meio ao trabalho com o 

ensino, esses docentes relatam vários fatores que dificultam o rendimento dos discentes, entre 

os quais está o tempo para execução da disciplina, o cansaço dos alunos, a carga horária 

extensa e a grade curricular que não condiz com o perfil dos discentes.  E ainda soma-se a 

falta de dedicação dos alunos. 

 Devido as carências escolares e mesmo culturais, os discentes apresentam um 

desempenho não muito satisfatório, o que se soma a correria relacionada a vida familiar e 

profissional que levam e o tempo que é curto, conforme relatos dos docentes dos cursos. A 

questão do tempo também dificulta o desenvolvimento das aulas e conteúdos planejados para 

o PARFOR.  
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 Os cursos do PARFOR por serem divididos em primeira e em segunda licenciatura, 

leva a distinção de dois perfis discentes, conforme relatos dos coordenadores. Para cursar a 

primeira licenciatura, um dos critérios utilizados é o docente não ter nenhuma licenciatura, 

sendo a sua primeira, já para cursar os cursos de segunda licenciatura é preciso certificar-se já 

ter feito a primeira, sendo que a carga horária pode variar de acordo com o tipo de licenciatura 

ou a natureza do curso. Assim a coordenadora1 (2014) analisa o perfil do aluno de primeira 

licenciatura que já nos sugere uma análise histórica sobre questões econômicas e de gênero na 

interferência do acesso à educação superior: 

“A meu ver, por exemplo, o perfil dos alunos de primeira licenciatura, estes são 

aqueles que geralmente estão em camadas periféricas; a gente observa que são 

aqueles que não tiveram acesso, muitas vezes por serem trabalhadores, uma grande 

parte de mulheres, donas de casa, provedoras do lar, que muitas vezes não tiveram 

acesso ao ensino superior. E sem falar das próprias fragilidades formativas, e a gente 

sabe que a concorrência, por exemplo, um aluno, que está terminando a educação 

básica, o ensino médio, pra concorrer com o professor que muitas vezes não está 

vivenciando toda essa rotina de preparação para o ENEM, ás vezes a concorrência é 

desleal.” 

 Em decorrência da falta de uma seleção rigorosa; por atender profissionais dos 

sistemas públicos de ensino, estes buscando sua qualificação profissional em decorrência das 

novas exigências feitas a formação do professor ou talvez a procura de um ensino de mais 

qualidade, surge daí um perfil de aluno um tanto diferenciado, em que se depara com algumas 

dificuldades de adequação ao que é exigido ao estudante de ensino superior. Expõe-se aqui 

pela coordenadora1, a falta de consciência para com o estudo ou talvez descompromisso pela 

universidade, por parte de uma parcela dos estudantes que adentram no ensino superior pelo 

PARFOR, principalmente os alunos de primeira licenciatura, os chamados leigos, que devido 

ao seu histórico escolar pouco conhece essa modalidade de ensino: 

(...) os alunos de primeira licenciatura, é o que a legislação chama hoje professores 

leigos, são aqueles que já têm uma experiência pedagógica, que já estão vinculados 

com o universo de trabalho e que não têm a formação inicial.(...) Então hoje, por 

exemplo, o Brasil se tenta ir de encontro à não presença de professores leigos na 

realidade educacional. Então, por exemplo, os alunos logicamente à procura de se 

enquadrarem nessa exigência que é feita para o atual cenário educacional, eles 

procuram os cursos de primeira licenciatura. Mas o que é que a gente pode observar 

pelo menos a meu ver: os professores que procuram, por exemplo, o ensino regular, 

uma vez que eles passam por ENEM, por todo um processo de seleção, eu percebo 

que eles têm um cuidado diferenciado com o ensino superior. Já, por exemplo, os 

que já são professores da rede, que já estão no mercado de trabalho, eu vejo que eles 

talvez ainda não tenham entendido a seriedade do que seria o PARFOR, do que seria 

estar dentro da universidade, tanto é que ás vezes os alunos nos procuram na 

tentativa de que a universidade se adéque a eles, e não eles se adéquem á 

universidade(...) 

 Isso não se aplica de mesmo modo aos alunos de segunda licenciatura, que de 

acordo com a mesma, já vem com uma bagagem maior, por já terem cursado um curso 
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superior, já sabem como funciona a universidade, assim, são os que mais cobram e exigem os 

seus direitos enquanto estudantes:  

(...) Geralmente, os alunos de segunda licenciatura, já são trabalhadores e querem 

uma outra área, eu percebe muito isso no comportamento aqui dentro da 

universidade, por exemplo, os alunos de segunda licenciatura, eles são mais 

objetivados, tipo, são os que mais reinvindicam, são os que mais procuram os seus 

direitos, os que pedem a qualidade de professores; São os que pedem o horário de 

funcionamento do curso, são as que mais acompanham. Ai eu percebo por dois 

focos: um pela questão do esclarecimento, eu acredito que eles já sabem como 

funciona a universidade, pois muitos deles já vieram do curso regular, então eles já 

sabem como é o funcionamento de uma universidade, diferente dos alunos de 

primeira licenciatura, que talvez não tenha esse amadurecimento, não tenha esse 

esclarecimento (...) 

                  Do relato da coordenadora1 (2014) pode-se pensar o papel da universidade. Lugar 

de esclarecimento, do conhecimento fundamentado, científico, portanto, preparar o homem 

crítico, que cobra, que reflete e se posiciona socialmente. Quanto mais se conhece sobre a 

história da humanidade, mais esclarecido se é sobre a razão das coisas serem do jeito que são. 

Até mesmo a cobrança pela qualidade da educação, já que se adquire uma visão sobre a 

leitura e o estudo como itens importantes para uma vida melhor. Assim, entendem-se as 

considerações acima: quem já frequentou uma universidade tem mais postura diante de seus 

direitos, mais cobram, e mais querem uma aprendizagem de qualidade. 

 O coordenador2 (2014) ao traçar o perfil do aluno do PARFOR, não faz essas 

distinções como a coordenadora1, ele se expressa de modo mais abrangente, chega a 

generalizar a ideia de que os alunos tem certa fragilidade para desenvolver o que é proposto 

pelos docentes nos seus planos de ensino: 

Não são uns alunos de boa qualificação, que sai do ensino médio com uma boa 

qualificação, o perfil dele é regular, deficiente, a gente tem dificuldade em termos de 

transmitir determinados conteúdos pra eles, falta uma certa base em relação a 

instrução, não é muito bom. A gente vai fazendo de tudo para que a gente ministre o 

conteúdo, para que eles possam entender o conteúdo, devagarzinho, com calma, 

fazendo trabalhos, provas, botando para fazer trabalhos porque durante os quatro 

meses, eles vão estudando também. Você tem a semana de aulas muito assim em 

cima da outra, agitada mesmo, quando ele sai dessa semana, ele vai pra casa e vai 

estudar, vai com texto em mão, o que ele tem é o texto para estudar. Fazer os 

trabalhos para depois entregar ao professor ao período final, quando tá no meio do 

período, ele não entrega todas as tarefas que a gente cobra. 

O que se percebe na fala acima, é que o coordenador entende que o aluno do PARFOR 

não atinge as expectativas do professor quanto à aprendizagem, ao que ele acusa ser por causa 

da falta de instrução em seu estudo anterior, e também quase no final de sua fala, aponta para 

as semanas de aulas que são uma em cima da outra, e novamente o tempo é ressaltado como 

causa principal das dificuldades pelo rendimento e qualidade da formação. 
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Desse modo, percebem-se os desafios na formação de professores no que diz respeito 

ao “assimilar” o conhecimento acadêmico científico, o que de certa forma, está bastante 

imbricado aos desafios de “transmitir”. Nesse processo, tem-se a sistemática dos cursos do 

PARFOR como principal empecilho da formação de qualidade.  

 

 

3.5 O uso dos conhecimentos do PARFOR na prática docente: o que dizem os discentes 

 

Não há dúvidas de que a vida acadêmica sempre proporciona conhecimentos, com 

maior ou menor intensidade dependendo de diversos fatores. Os cursos de formação docente, 

inicial e continuada oferecem uma gama de saberes que podem ser sistematizados segundo 

Pimenta (1997) em: pedagógicos, científicos, e da experiência (estes originários da vivência 

da prática). E são mobilizados de maneira diferente pelos docentes no dia a dia de sua prática, 

apontando para a identidade do professor. Mas, o que o discente do PARFOR poderá aprender 

em um curso de licenciatura, se já atuam como professores da Educação Básica? Daí advém 

outros questionamentos que a literatura da área de formação de professores nos ajudam a 

responder necessárias para se compreender a importância e o papel da formação continuada 

de professores no âmbito das políticas educacionais: Afinal, o que busca o professor em 

exercício e o que os programas têm a lhe oferecer? Qual a melhor perspectiva para se 

organizar a formação continuada do professor? Quais conteúdos devem ser veiculados? Ele 

vai renovar a sua prática ou desconstruí-la, para a aquisição de práticas mais atuais?  

 É possível construir novos saberes a partir da prática, saber esse que se caracteriza 

como experiencial, mas a prática não é suficiente para a constituição do ser professor, assim 

como a teoria também não é. Quando se fala em formação de professores há uma preocupação 

com a prática, ou seja, quais conhecimentos veicular e como estes servirão para a atuação dos 

docentes. Defende-se assim, a importância da articulação teoria e prática nos cursos de 

formação de professores tanto enfatizada. É o que afirma Candau e Lelis (2012, p. 69): (...) 

“Todos os componentes curriculares devem trabalhar a unidade teoria-prática sob diferentes 

configurações, para que não se perca a visão de totalidade da prática pedagógica e da 

formação”. Não faz sentido uma formação de professores centrada na teoria assim como não 

faz sentido uma formação centrada na prática. 

Vale lembrar que quando falamos em formação continuada estamos nos referindo a 

um processo de formação que se diferencia da formação inicial por receber alunos que já 
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atuam como professores; que já trazem um conjunto de saberes da docência, seja pouco 

sistematizado, seja bem elaborado; que foram aprendidos em um curso superior; ou na sua 

prática cotidiana, só não há professor que não traga algum tipo de saber de sua atuação. 

Mesmo se tratando de um curso de formação inicial os ingressantes trazem saberes da 

profissão, pois estiveram na escola na condição de alunos e passaram pela atuação de um 

professor (PIMENTA 1997). 

Sendo o discente do PARFOR já atuante é importante garantir a sua participação, 

ouvir suas expectativas, suas dificuldades, anseios, muitas vezes advindos de outros contextos 

de sua vida e que este assuma o compromisso do curso não por obrigação, mas porque sente o 

desejo de atualizar os seus conhecimentos. De nada valerá assumir o compromisso por 

simples questões burocráticas, simplesmente porque a legislação traça metas. Mas, entende-se 

que os discentes que cursam o PARFOR, foram motivados, em sua maioria, pela vontade de 

construir novos saberes, para se tornar um profissional mais qualificado, e também por que se 

identifica com a área que envolve o curso.  

Nesse contexto é importante, compreender o peso da participação do sujeito no 

processo de sua formação.  Não se pode defender uma formação que nada afirma o modo de 

atuação do docente. Cursos centrados na norma, dando ênfase a lei, e buscam a adequação da 

realidade aos instrumentos legais ( CANDAU, 2012) desmente a tão exaltada autonomia 

docente; da valorização dos saberes construídos na prática do docente. Mas, ao buscar 

trabalhar os saberes da experiência é preciso tomar alguns cuidados, assim como estimular os 

espaços de formação mútua. 

Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas 

também num quadro conceptual de produção de saberes. Por isso, é importante a 

criação de redes de (auto) formação participada, que permitam compreender a 

globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo interactivo e 

dinâmico.  A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. (NÓVOA, 1992 p.14) 

Aqui cabe mais uma defesa dessa tese de que a formação de professores deve 

considerar a articulação entre teoria e prática. Em estudos sobre os espaços de formação de 

professores Garcia e Alves ( 2012, p. 490) afirmam:  

Nosso pensamento sobre a formação de professores e professoras tem sido 

articulado com a compreensão de que ela se dá em múltiplos contextos, em 

diferentes momentos, num processo que tem início muito antes da entrada em uma 

escola e que se oficializa num curso de formação de professores e tem continuidade 

no decorrer da ação docente, num rico processo em que prática teoria, em 

articulação permanente, vão dando continuidade ao processo interminável dessa 

formação.  
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Observa-se aí o peso que é atribuído aos saberes trazidos pelos alunos/professores em 

sua formação. Desconstruir um conjunto de saberes e começar do zero pode gerar o 

sentimento de imposição. Os professores poderão participar do processo de sua formação, 

nesse movimento de reflexão-ação em que ele experimenta os saberes adquiridos no ato de 

sua formação, se se sentirem mais competentes para dirigir o seu aprendizado. Para isso os 

cursos devem ser formulados nessa abordagem e desenvolvidos com fins de favorecer  

desenvolvimento a reflexão sobre a prática. 

Assim, já podemos afirmar que o papel das instituições formativas não é mostrar aos 

docentes em exercício que eles estão errando, que suas metodologias de nada servem ou que 

estão atuando contra a legislação vigente. Já imaginou a frustação? Mas, oferecer aos 

professores os instrumentos necessários para que percebam sua própria prática de modo 

crítico e saibam reconstruir seus modos de atuação continuamente (PIMENTA 1997). As 

reflexões oferecidas não podem visar à reeducação de professores ou apenas sua atualização 

deve visar à construção do movimento de reflexão sobre a prática, as transformações advindas 

para sua prática pedagógica cada docente fica responsável. E isso requer o domínio de 

conhecimentos científicos, da boa relação entre os variados componentes do currículo, 

somada a uma abordagem desse currículo de forma a valorizar os saberes dos discentes. 

Quando os discentes foram questionados sobre a utilização dos conhecimentos 

veiculados nos cursos, obteve-se quase que unanimidade nas respostas “sim” (apenas uma 

respondeu que não (CARMEM, 2014), que justificou dizendo que não está atuando como 

professora no momento, outros justificaram dando mais ênfase ao sim: “minha prática 

melhorou bastante” (MARTA, 2014 ) 

Por traz desse “sim” poderá estar envolvido variadas questões de ordem pessoal, 

profissional ou mesmo social. No caso da resposta dada: “sim. Principalmente com a mídia” 

(ANSELMA, 2014), percebe-se que ai está envolvida uma aprendizagem significativa, que 

muitas vezes é devido ao modo como o professor ministrante trabalhou a temática da 

disciplina. Agora esse docente tem uma visão mais crítica da mídia, percebe-a de um modo 

diferente de antes e poderá trabalhar de modo consciente em relação a essa. Na resposta: 

“Sim, às vezes não, porque o curso requer de conteúdos muito além do ensino fundamental I e 

II (TELMA, 2014), percebe-se que este docente não visualiza a possibilidade de utilização de 

todos os conhecimentos, devido justamente a esses não corresponderem aos conteúdos de sua 

prática, ao seu campo profissional que é o ensino fundamental. Para ela os conhecimentos 

válidos são àqueles que capacitarão com o conhecimento dos conteúdos em si da educação 

fundamental.  
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Percebe-se que há um aprendizado contínuo no avanço do curso. É o que confirma 

essa docente: “Sim. A cada dia melhora mais com as teorias e práticas ensinadas na sala de 

aula” (PALOMA, 2014); Outros docentes deram respostas incipientes ou evasivas: “Ainda 

não, mas algumas disciplinas sim” (PATRÍCIA, 2014); “Nem sempre” ( JAQUELINE, 2014) 

Desse modo, ouviram-se respostas variadas sobre quais conhecimentos são mais 

utilizados pelos professores, conforme explicita Pimenta (1997) sobre os conhecimentos da 

formação, o qual se classificam em escala crescente: “conteúdos referentes às disciplinas 

pedagógicas” foi a que obteve-se o maior número de respostas (19); a segunda foi conteúdos 

referentes às disciplinas específicas de cada curso(08); como trabalhar aulas de modo mais 

dinâmico (6); novas visões em relação ao aluno (04)  e  três não responderam. Para melhor 

sistematizar as respostas analisamos por categorias, identificando o curso do respondente, 

uma vez que os cursos são diversos. 

 

Conteúdos referentes às disciplinas pedagógicas 

Essa foi a categoria em que se obteve um maior número de resposta e corresponde ao 

saber pedagógico, à didática, que envolve metodologias, avaliação, planejamento, ou seja 

como tornar os conteúdos acessíveis ao aluno. Mas é bom, antes de tudo, contextualizar essa 

área da formação docente, contrapondo às visões do senso comum. Pimenta (1997 p. 9) reflete 

a esse respeito:  

Os alunos da licenciatura, quando argüidos sobre o conceito de didática, dizem em 

uníssono a partir de suas experiências, que 'ter didática é saber ensinar' e 'que muitos 

professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar'. Portanto, didática é saber 

ensinar. Essa percepção traz, em si, uma contradição importante. De um lado, revela 

que os alunos esperam que a didática lhes forneça as técnicas a serem aplicadas em 

toda e qualquer situação para que o ensino dê certo; esperam ao mesmo tempo em 

que desconfiam, pois há tantos professores que cursaram a disciplina (e até a 

ensinam!) e, no entanto, não tem didática. De outro, revela que de certa maneira há 

um reconhecimento de que para saber ensinar não bastam a experiência e os 

conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e 

didáticos. 

Os cursos das licenciaturas estão conectados em uma base comum, pois possuem um 

objetivo comum: formar professores e, para ser professor,  não basta o domínio dos conteúdos 

da matéria que irá ministrar, é necessário o domínio de meios para repassá-los. Desse modo, é 

consolador perceber que os discentes do PARFOR reconhecem a importância dos 

conhecimentos pedagógicos, mas é preciso que se questione o que ele espera desses 

conhecimentos. Pois se esperar receitas prontas, se frustrará, mas se reconhecer que não 

existem técnicas prontas, pois cada realidade é única, e que uma disciplina pedagógica está ali 
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para lhe capacitar a perceber a prática docente como mediação e que necessita de práticas 

inovadoras, criativas, críticas, adequadas ao contexto social e cultural da escola, desse modo 

estará mais próximo de se tornar um bom professor. 

Conteúdos referentes às disciplinas específicas de cada curso 

De acordo com a pesquisa realizada, oito professores responderam que utilizam mais 

os conteúdos referentes às disciplinas específicas de cada curso que corresponde aos 

conhecimentos práticos, próprios da disciplina ou disciplinas que irão ministrar. “Os cálculos 

e os jogos” (TELMA, 2014- MATEMÁTICA); “O raciocínio lógico” (ANSELMA, 2014-

MATEMÁTICA); “Os jogos, as dinâmicas e os conteúdos” (RENILDA, 2014- 

MATEMÁTICA.);   

Os cursos se relacionam devido a finalidade de formar professores, mas diferem no 

tipo de especialização. O curso de letras, por exemplo, irá ter como especificidades 

conhecimentos da área de letras, portanto se preocupará em fazer com que os discente domine 

essa área e  não a matemática, já que é o professor de letras que se visa formar. 

Como trabalhar aulas de modo mais dinâmico 

 Seis professores demonstraram que tiveram melhoras na questão de como trabalhar os 

conteúdos, de conhecimentos sobre a prática que proporcionam aulas mais dinâmicas, 

interativas, criativas. “Novas informações, como por exemplo, relacionamento, seminários, 

entrevistas, debates” ( LUISA, 2014- MATEMÁTICA). Os jogos, as dinâmicas e os 

conteúdos (RENILDA, 2014- MATEMÁTICA). “As atividades práticas, que me ajudam a 

tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes” (JADY, 2014-BIOLOGIA) 

Novas visões em relação ao aluno 

Nessa categoria, observa-se unanimidade de respostas dadas por professores em 

formação pelo curso de pedagogia. O curso em questão tem a intenção de formar professores 

para as séries iniciais da educação básica, educação infantil e ensino fundamental I. É mister 

reconhecer a ênfase que o curso dá ao tratamento com as crianças, reconhecendo nessas  

particularidades que exigem tratamento diferenciado do adulto. Não é a mesma coisa ensinar 

para uma criança e para um adulto, essa requer um tratamento lúdico.  

Respostas dadas: “Como lidar com as crianças, como trabalhar o lúdico, como 

trabalhar os conteúdos de maneira diversificada entre outros” (PAULA, 2014 -PEDAGOGIA) 
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“Ver que cada criança tem seu tempo de aprender” ( EDILENE, 2014-PEDAGOGIA) “O 

modo de compreensão de cada criança e identificar cada comportamento, dificuldade e 

aperfeiçoar as práticas mais e mais” ( PALOMA, 2014 -PEDAGOGIA). “A forma de 

trabalhar com cada aluno, porque cada ano é diferente do outro, por isso temos que adquirir 

várias formas” (ANGÉLICA, 2014-PEDAGOGIA).            

 Dessa forma, percebe-se que os cursos do PARFOR, representam para os discentes um 

espaço de aquisição de saberes que serão aplicados a sua prática, os quais se classificam em 

saberes que possibilitarão o domínio dos meios e técnicas de ensino, assim como da 

fundamentação das escolhas didático-pedagógicas, dos conhecimentos que serão ministrados, 

e nas formas de perceber o aluno, a escola, a sociedade. 
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4 ANÁLISES CONCLUSIVAS: POSSIBILIDADES E LIMITES DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO ÂMBITO DO PARFOR EM PICOS 

 

 O PARFOR possui como especificidade a formação de professores já atuantes na 

Educação Básica, sendo que o programa funciona no período de férias do docente, e este não 

se afasta do exercício pedagógico para dedicar-se exclusivamente ao curso. Temos nessa 

situação uma possibilidade e um empecilho.  

Essa característica garante ao espaço da formação docente um campo de reflexão do 

professor sobre sua prática, de questionamento e ressignificação dos seus saberes. Por outro 

lado, por não liberar os cursistas para dedicar-se por inteiro ao curso, no período normal de 

aulas, torna esse espaço de formação enfadonha, cansativa, e com pouco aproveitamento, já 

que o tempo se torna curto tanto para os docentes ministrarem as disciplinas, quanto para os 

discentes aproveitarem os conhecimentos veiculados.  

Os cursos de formação continuada de professores funcionam a partir de uma 

sistematização, de acordo com uma abordagem que envolve conteúdos, objetivos, disciplinas, 

e veiculam conhecimento acadêmico-científicos necessários a atuação docente. Assim, requer 

do discente dedicação, estudo, força de vontade.  

Nessa relação do discente do PARFOR com o conhecimento acadêmico-científico, 

percebem-se inúmeros limites de um aprendizado significativo. Primeiro, a começar pelo 

tempo de maturação que o discente tem que é curto, e segundo, devido ao seu perfil, sua faixa 

etária, estado civil tendo já constituída uma família, não possuindo o tempo necessário em 

casa para seu estudo individual.  

O PARFOR, diante desse contexto do capitalismo é visto como um instrumento de 

manutenção desse sistema, visto que os professores que ministram aulas neste programa se 

destinam a ele, por perceber neste um meio de recursos financeiros. A contribuição para uma 

formação de professores de qualidade fica em segundo plano, em se tratando de um momento 

no Brasil, em que a individualidade e competitividade são valores que estão aflorando. 

E mesmo os próprios discentes chegam ao curso com essa perspectiva capitalista, 

sendo que são considerados como aqueles que não tiveram oportunidades em sua trajetória de 

vida, ou se tiveram, foram reduzidas, hoje em busca de melhores condições de existência, 

encontrando nesse programa do governo a oportunidade para novas chances de trabalho.  

Nesse contexto, percebe-se que as motivações por uma formação tem mais um teor das 

exigências capitalistas atuais, do que o desejo da ampliação dos horizontes cognitivos, claro 
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que este é um dos motivos da adesão, devendo ser um objetivo do espaço acadêmico, mas 

percebe-se que esta não é a razão principal da adesão dos discentes.  

Nesse sentido, diante das exigências de qualificação postas na LDB Lei 9.9394, o 

PARFOR vem conseguindo graduar novos professores, garantindo-os formação em 

licenciaturas, capacitando-os a atuar na docência da educação brasileira. E mais, nesse 

contexto possibilitando a aquisição de novos saberes aos docentes, que ora já é possível o 

docente visualizar melhoras em sua atuação, mesmo antes de concluir o curso. Mas,  

conforme o desenvolvimento dessa pesquisa que teve como objetivo analisar as possibilidades 

e limites da formação docente, ficando como indicação para trabalhos posteriores, apresentou-

se como necessário um estudo mais aprofundado quanto o real aproveitamento dos 

conhecimentos que são ministrados nos cursos para a constituição das práticas do docente, 

junto às escolas em que este atua como professor, assim como quanto às práticas pedagógicas 

dos docentes que ministram aulas para esse alunado do PARFOR, como é a sua preparação 

para lidar com a demanda desse programa, sendo que esses têm grande participação na 

efetivação do projeto formativo que é desenvolvido.  

Assim, o que se conclui é que o PARFOR se configura como um espaço de formação 

docente que garante a adequação dos professores às novas exigências do mercado de trabalho 

quanto à titulação, adequando esses professores às exigências da legislação brasileira, o que 

deixa a desejar é a sistemática de funcionamento dos cursos, e a ideia predominante quanto ao 

espaço que é destinado a realizar essas formações, cujo se apresenta como prioritariamente 

aos cursos do regular. Fica assim, diante desse estudo, o desafio da revisão desse programa de 

formação de professores, de forma a adequá-lo às especificidades desse discente que já atua, 

tanto de necessidades educativas diante do seu perfil, quanto o direito de afastamento de sua 

função para dedicar-se a sua qualificação, visto que todos irão ganhar com uma formação de 

professores de qualidade: os sistemas de ensino, os alunos e a sociedade brasileira.  
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Convido você a participar dessa pesquisa intitulada: Fragilidades e Desafios na Efetivação do 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica-PARFOR de autoria da 

discente do curso de pedagogia, V Bloco, (UFPI) Maria da Cruz Santos Guimarães que tem 

como orientadora a profª Drª Ana Carmita Bezerra de Souza. Desde já agradeço pela sua 

colaboração. 

 

I-Questionário socioeconômico 

1ª)Nome (opcional) _______________________________________________________ 

2ª)Telefone residencial:____________________ Cel.:____________________                             

  

3ª) Sexo:   

 (    ) Feminino       (    ) Masculino 

 

4ª) Estado civil:    

(     ) Solteiro (a)     (     ) Casado (a) 

 

5ª) Faixa etária em que se encontra:                                                                                                  

(    ) Entre 25 e 30 anos        (     ) Entre 31 e 35 anos                                                                             

(    ) Entre 36 e 40                (     ) Entre 41 e 45                                                                                

(    ) Entre 46 e 50                (     ) Mais que 50 anos 

 

6ª) Cidade em que reside_________________________________  

 

7ª) Escolaridade: 

(     ) Nível Médio ou antigo 2º Grau  

(     ) Superior completo 

         Curso:__________________________   

(     ) Superior incompleto 

         Curso:___________________________ 

(     ) Pós-graduação/especialização 

         Curso:___________________________ 

 

8ª) Trabalha na escola como professor? 

(    ) Sim         (     ) Não 

 

9ª) Caso atue como professor: 

 

a- Em que nível você leciona? 

(     ) Educação Infantil                                 (      ) Ensino fundamental de 1º ao 5º ano                                             

(     ) Ensino fundamental de 6º ao 9º ano     (      ) Ensino médio  

b- Quais disciplinas você leciona? 

______________________________________________________________________ 

c- Em quantos turnos diários trabalha como professor?                                                                                                           

(     )1,      (     ) 2,      (    ) 3 
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d- Rede de ensino em que atua:                                                                                                            

(     ) Pública       (     ) Particular  

e- Atua há quanto tempo na profissão docente? _____________________________________ 

 

II-Em relação a sua adesão e tempo de estudo no PARFOR 

14ª) Por que você está cursando o PARFOR? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15ª) Qual curso frequenta?  

______________________________________ 

16ª)Por que escolheu este?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17ª) Em que ano ingressou no curso? 

  ______________________________________ 

18ª) Em que ano concluirá? 

  ______________________________________  

19ª) Você está satisfeito com seu rendimento e com suas notas nas disciplinas do PARFOR? 

Justifique.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20ª Você está satisfeito com o modo como os professores do PARFOR desenvolvem os 

conteúdos das disciplinas? Justifique.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21ª) Você se sente acolhido  no espaço da UFPI em Picos na condição de aluno do PARFOR? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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23ª) Quanto tempo por semana, fora da sala de aula, você dedica para estudar os conteúdos do 

seu curso? 

__________________________________________________________________________ 

24ª) Você utiliza os conhecimentos adquiridos no PARFOR em seu trabalho como professor? 

___________________________________________________________________________ 

25ª) Em caso afirmativo, quais conhecimentos adquiridos são mais utilizados por você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

26ª) Quais suas principais críticas ao PARFOR? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

28ª) Quais seus principais elogios ao PARFOR? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

29ª) O que mais te motiva a continuar este curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Convido você para participar dessa pesquisa sobre o PARFOR-Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica, que tem como objetivo delinear alguns traços do 

desenvolvimento dessa política na Universidade Federal do Piauí, Campus de Picos, 

apontando assim, os principais desafios que envolvem a formação docente. Sendo da autoria 

da discente do curso de pedagogia Maria da Cruz Santos Guimarães, tem como orientadora a 

profª Drª Ana Carmita Bezerra de Souza. Desde já agradeço pela sua colaboração. 

 

1ª) O que te motivou a ministrar aulas no PARFOR? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 2ª) Você se satisfaz/ se sentiu satisfeito com o rendimento dos alunos na sua disciplina? 

Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3ª) Você sente/sentiu algum tipo de dificuldade para desenvolver as aulas e conteúdos 

planejados para os alunos do PARFOR? Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4ª) O tempo previsto para desenvolver a sua disciplina no PARFOR é/foi suficiente para um 

bom rendimento? Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5ª) Você considera o PARFOR como um bom investimento na formação de professores? 

Exponha suas análises e críticas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO ENTREVISTA COM OS COORDENADORES 

 

Esta entrevista é um dos meios a que estou recorrendo para o desenvolvimento de minha 

pesquisa que tem como orientadora a prof.ª Dª. Ana Carmita Bezerra de Souza, que trata do 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica-PARFOR. Para isso, conto 

com sua participação, que será de grande importância na obtenção de informações que 

servirão para delinear alguns traços do desenvolvimento dessa política na Universidade 

Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, onde me encontro na condição 

de acadêmica do curso de pedagogia do V Bloco. Desde já agradeço a colaboração.  

1ª. Ano de implantação do PARFOR neste campus? 

2ª Quais os cursos ofertados neste campus? 

3ª. Critérios para ser aluno do PARFOR? 

4ª. Quanto ao processo seletivo dos alunos: 

 Como acontece a seleção? 

 Há concorrência? Com quem eles concorrem? 

 Como a população concorrente fica sabendo? Divulgação? Indicação? 

 Como é a relação entre as secretarias de educação municipal e estadual, o governo 

federal e o órgão encarregado de fomentar essa formação aos professores(a 

universidade, neste caso) ? 

5ª Como é a seleção de professores para os cursos? 

6ª Qual a carga horária obrigatória a ser cumprida nos cursos ofertados? 

7ª Qual a sistemática de funcionamento dos cursos? 

8ª Qual é a exigência em relação ao eixo ensino, pesquisa e extensão?  

9ª Com quais recursos o PARFOR funciona? São suficientes para garantir as condições 

necessárias de ensino e aprendizagem? Qual a sua análise? 

10ª Trace o perfil dos alunos frequentantes na sua percepção. 

11ª Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos do PARFOR na sua percepção? 

12ª O PARFOR passa por algum tipo de avaliação? Se sim, como acontece e qual o último 

resultado? 

13ª Até que ponto você acha que o PARFOR vem atingindo seus objetivos? 

14ª Quais suas críticas, análises e sugestões em relação a essa política de formação? 
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